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NOTAT 

 

Udkast til kommissorium for KL's PRO gruppe på 
sundhedsområdet 

 

Formål 
Der etableres en gruppe i KL for patientrapporterede oplysninger (PRO), 

som skal sætte en fælleskommunal retning for kommunernes anvendelse af 

PRO-spørgeskemaer. Hertil skal en stærkere fælleskommunal konsensus 

understøtte en aktiv brug af PRO spørgeskemaer (fx PRO til dialogstøtte, 

behandlingsstøtte eller visitationsstøtte), dialogen med samarbejdspartnere 

og samspillet med de nationale PRO spørgeskemaer. 

 

Gruppen har til opgave at understøtte en fælleskommunal tilgang til PRO 

spørgeskemaer herunder formål, værdi og definitioner. Gruppen skal dels 

anbefale fælleskommunale spørgeskemaer og kvalitetssikre de fælleskom-

munale spørgeskemaer med fokus på en generisk tilgang og formål. En af 

arbejdsgruppens første opgaver bliver at drøfte hvilke kriterier, man skal ori-

entere sig efter, når gruppen skal pege på, hvad der er relevant at anbefale 

kommunerne at arbejde med. 

 

Gruppen skal med afsæt i Best practice skabe grundlag for, at kommunerne 

på sigt kan trække sammenlignelige data på tværs af kommunerne til kvali-

tetsudvikling. Gruppen får desuden til opgave at understøtte dialogen om ar-

bejdsgange og følge og understøtte implementeringen af de nationale og 

kommunale PRO skemaer herunder bidrage til vidensdeling.  

 

Organisering og mødefrekvens 
Gruppen etableres i tilknytning til KL’s Kvalitetsgruppe, som refererer til KL’s 

Sundhedsstrategiske Gruppe på sundhedsområdet. Gruppen kan beslutte at 

etablere ad hoc underarbejdsgrupper til at løse konkrete opgaver på områ-

det.  

 

Der udpeges en deltager fra hver KKR, som er kommunale ledere primært 

på forebyggelses-, sundheds- og ældreområdet, eller fagfolk, som arbejder 

med at udvikle, eller implementere PRO skemaer. En af de kommunal udpe-

gede repræsentanter i Den nationale styregruppe for PRO deltager derud-

over i arbejdsgruppen for at sikre sammenhæng.  

 

Der påregnes ca. 5-6 årlige møder af max. 2 timers varighed, som kan juste-

res alt efter behov og afholdes virtuelt.  

 

KL sekretariatsbetjener gruppen.  
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NOTAT 

 

Baggrund 

Afsæt for etablering af en PRO gruppe i KL er et ønske om at styrke indsat-

sen ift. kommunernes arbejde med PRO spørgeskemaer både som et vigtigt 

værktøj i et tættere samspil med borgerne, til at understøtte gode forløb, 

men også til brug for kommunernes kvalitetsarbejde.  

 

Med etablering af K-PRO til it-understøttelse af kommunernes brug af spør-

geskemaerne og flere nationale tværsektorielle PRO skema forventes en sti-

gende efterspørgsel på borgerrapporterede oplysninger ind i arbejdet med 

borgeren og kvalitetsdagsordenen. Derudover er der et stigende ønske og 

behov for at kvalitetssikre og standardisere/videreudvikle de spørgeske-

maer, der anvendes.  

 

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 er regeringen, Danske Regioner 

og Kommunernes Landsforening blevet enige om, at patienternes oplysnin-

ger om deres eget helbred skal bruges systematisk i daglig klinisk praksis og 

til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet. KL og kommunerne indgår derfor i et 

nationalt samarbejde, som skal understøtte udvikling af relevante spørge-

skemaer/moduler og implementeringen heraf.  


