
Proces for arbejdet i de kliniske koordinationsgrupper (bilag til 

kommissorium) 

Denne beskrivelse indeholder både overordnede planer for tid og proces, samt en mere detaljeret 

beskrivelse af de enkelte aktiviteter og ansvarlig for opgaverne.  

En forudsætning for start af processen er at indsatsområdet er fastlagt, formanden er udpeget og datoer og 

sted for afholdelse af workshops er fastlagt.  

Overordnet plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablering: Når de grundlæggende forudsætninger er på plads og indsatsområde og formandskab er 

fastlagt aftales datoer for workshops og sted for afholdelse. Den første workshop skal afholdes 3 måneder 

efter klinikerne er inviteret. 

Planlægning og forberedelse: De første 3 måneder planlægges og forberedes de enkelte workshops. 

Afdækning af erfaringer og spørgeskemaer kan påbegyndes når indsatsområdet er fastlagt og der er sendt 

information ud i regioner, praksis og kommuner.  

Gennemførsel: Arbejdet i de kliniske koordinationsgrupper foregår på 5-6 workshops alt afhængig af 

indsatsområdets kompleksitet og modenhed. De enkelte workshops afholdes med ca. én måneds 

mellemrum. Fastlæggelse af formål/mål, relevante sygdomsgrupper og patientforløb, samt spørgeskemaer 

og beslutningsstøtte sker på baggrund af en række hypoteser, som udarbejdes af PRO-sekretariatet. 

Hypoteserne præsenteres på de enkelte workshops og udarbejdes på baggrund af litteratursøgninger, 

studiebesøg og interview af videnspersoner i bl.a. regioner og kommuner. Hypoteserne er ikke fastlåste 

men bruges som udgangspunkt for diskussioner og tilrettes under eller lige efter de enkelte workshops. De 

sendes efterfølgende ud sammen med de øvrige resultater til review og accept i deltagernes eget bagland. 

Kommentarer fremsendes senest 14 dage efter materialet er udsendt og de indarbejdes og udsendes til alle 

før næste workshop.  

Test: efter workshopforløbet testes indholdet af spørgeskemaet med patienter, og efterfølgende afholdes 

pilotafprøvning af både indhold og anvendelse af spørgeskema. Herefter evalueres pilotafprøvningerne og 

resultatet præsenteres på en opsamlingsworkshop med den kliniske koordinationsgruppe, hvor de endelige 

anbefalinger drøftes. 

Afdække: 

 Spørgeskemaer  

 Arbejdsgange  
Udarbejde hypoteser:  

 Arbejdsprocesser 

 Patientforløb 
 
Afklare roller og ansvar 
med formænd 
 

Planlægning Etablering Forberedelse Gennemførsel 

Fastlægge 
grundlæggende 
forudsætninger: 

 Indsatsområde 

 Formandskab 
 Datoer 

 Lokation 

Etablere klinisk ko-
ordinationsgruppe: 

 Udpege deltagere 
 Udsende invitationer 

 
Fastlægge proces for 
gennemførsel 
Afdække PRO 
erfaringer 

Etablere klinisk 
ramme for 
anvendelse af PRO: 

 Afholde workshops  

 Udsende resultater 

 Følge op mellem 
workshops 

------------------------------ Måned 0-3 --------------------------------
-- 

---- Måned 4-12 ---- 

Test 

Planlægge test: 

 Testdeltagere/steder 

 Testplan 

Udføre test: 

 Indhold af 
spørgeskemaer  

 Kliniske beslutnings-
algoritmer 

 Anvendelse af 
spørgeskema 

 

 

--- Måned 12-24 --
- 


