
 
 

Torsdag d. 30.marts 2023  

Kl. 12:00-15.50  

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

Lokale: Byrådssalen 

Kommunal PRO netværksdag 

For Syddanmarks kommuner  

 

Velkommen til netværksdag! 
 

Netværksdagen handler om: 

• Hvad er Kommunal PRO? 

• Hvad kan I få ud af at anvende Kommunal PRO? 

• Hvad skal der til, for at I kan komme i gang med bruge PRO? 

 

Formålet med netværksdagen er at blive klogere på, hvad Kommunal PRO er, og hvordan hver 

kommune kan komme godt i gang med at anvende kommunal PRO.  

Netværksdagen vil bestå af to spor, som målretter sig til henholdsvis ledere og 

sundhedsprofessionelle og andre konsulenter, der har eller kan få en rolle i anvendelsen af 

Kommunal PRO. 

På netværksmødet gennemgås dermed ikke infrastruktur og teknisk opsætning til Kommunal PRO. 

Men, hvis du ikke allerede ved det, findes der viden om infrastruktur og teknisk opsætning på 

hjemmesiden: kommunalpro.kk.dk samt til Kickoff møderne, som I indkaldes til senere.  

Tilmelding til netværksdagen senest 23.marts 2023: Tilmeld dig her 

I kan allerede nu indsende spørgsmål til atru@odense.dk. Forud for netværksdagen vil I modtage en 

påmindelse pr. mail i forhold til om der er spørgsmål til dagen samt et endeligt program. 
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PRO 

https://kommunalpro.kk.dk/materiale/vejledninger-og-videoguides
https://faelleskommunalsundhed.dk/temaer/netvaerksdag-om-kommunal-pro-for-syddanmarks-kommuner/
mailto:atru@odense.dk


 
 

Foreløbigt program 
 
12.00-12:30 
 

 
Ankomst og frokost i Byrådssalen 

12.30-12:50 
 
 

Velkomst og hvorfor PRO 
Ved Anja Trudslev/Kamilla Sjøgren og Charlotte Glümer (Sundhedsfaglig sporleder) 
 

12:50-13:10 Hvad kan Kommunal PRO? 
Ved Charlotte Rothenborg (Programleder Kommunal PRO) 
 

13:10-13.30  
 

Eksempel på brug af PRO i Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune 
Ved Charlotte Glümer (Sundhedsfaglig sporleder) og Marie Papadaki (konsulent) 
 

13.30-13:45  
 

Spørge- og refleksionsrunder mens vi strækker ben 
 

13:45-14:15 
 
 
14:15-14:30 
 
14:35-15:25 

Det nationale arbejde med PRO 
Ved enten Joan Nordahl eller Sanne Jensen (PRO-Sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen) 
 
Pause med kaffe og kage 
 
Parallelspor  
 

 
 
 

 
 
 
   

Sundhedsfagligt spor 
 
Hvad skal der til for at komme i gang med PRO 
(organisatoriske og sundhedsfaglige forberedelser) 
 
 
Ved Marie Papadaki, Københavns Kommune                
 
 
 
Lokale:  

 
 
 
 
 
 

Ledelsesspor 
 
Hvad skal der til for at komme i gang med PRO 
(fokus på ledelse af PRO implementering og 
datadrevet ledelse) 
 
Ved Centerchef Charlotte Glümer (Center for 
Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns 
Kommune) 
 
Lokale:  

 

15.35-15.50 

 
Afrunding svar på indmeldte spørgsmål og den videre proces 
Ved Charlotte Rothenborg (programleder Kommunal PRO) 
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www.kommunalpro.dk 


