
Orientering om Kommunal PRO

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
De 22 syddanske kommuner tilsluttede sig i marts 2021 aftalen om fælles indkøb og drift af 
en it-løsning, Kommunal PRO, til at understøtte kommunale PRO-initiativer. It-løsningen 
forventes at være færdigudviklet og klar til drift i marts 2022. Styregruppen for Kommunal 
PRO vil etablere et nationalt netværk for videndeling på tværs af kommunerne. 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen om status på tilslutning til Kommunal PRO til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Odense, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune gik sammen om et fælles udbud og 
indkøb af en it-løsning til at understøtte kommunale PRO-initiativer. I september 2020 
underskrev alle landets 98 kommuner tilslutningsaftalen vedrørende det fælleskommunale 
udbud af én samlet it-løsning, der skal understøtte initiativer vedrørende patientrapporterede 
oplysninger (PRO) i kommunerne, samt udveksle data på tværs af kommuner og sektorer. 
Det vil også muliggøre anvendelsen af de nationale PRO-skemaer, som løbende bliver 
udviklet. 

PRO er data, som borgeren selv rapporterer gennem et spørgeskema om sin egen 
oplevelse af sit helbred. PRO-data omhandler helbredstilstand, herunder fysisk og mental 
helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne. 

Der er flere gevinster forbundet med at anvende PRO-løsninger. Her kan fx nævnes øget 
involvering af borgeren i eget sygdomsforløb/rehabilitering, løbende vurdering af borgerens 
tilstand, dialogstøtte mellem boger og sundhedsfaglig, grundlag til tilrettelægning af 
borgerens forløb og datagrundlag til brug for effektvurdering og kvalitetsudvikling. 

I de syddanske kommuner blev der rejst nogle forbehold til den første tilslutningsaftale, som 
styregruppen for Kommunal PRO havde udarbejdet. Særligt blev det kritiseret, at aftalen var 
uopsigelig, og at det ikke ville være muligt at tilslutte sig aftalen på et senere tidspunkt.

På baggrund af flere kommuners bekymring for særligt de kontraktmæssige vilkår, blev der i 
begyndelsen af marts arrangeret et møde mellem de syddanske kommuner og styregruppen 
for Kommunal PRO. Mødet førte til, at der blev ændret i betingelserne for tilslutning til 
Kommunal PRO. Således udsendte styregruppen for Kommunal PRO en præcisering af 
aftalen, der blandt andet betyder, at det nu er muligt at opsige aftalen. Samtidig blev den 
fremadrettede organisering af projektet tydeligere beskrevet.



På et ekstraordinært møde den 11. marts drøftede de syddanske kommuner 
tilslutningsaftalen med de nye vilkår med hinanden, og efterfølgende valgte samtlige 
kommuner at tilslutte sig aftalen om Kommunal PRO, som indebærer, at kommunerne bliver 
en del af det fælles indkøb og drift af den it-løsning, der udvikles til formålet. 

Alle kommuner skal i gang med de samme processer i forbindelse med ibrugtagning af 
Kommunal PRO i forhold til oprettelse af spørgeskemaer og implementering. Dertil er der 
nogle kommuner, som allerede anvender it-løsningen MoEva til PRO-skemaer, som har 
viden og erfaring, der kan bringes aktivt ind i udviklingsarbejdet med Kommunal PRO. 
Styregruppen for Kommunal PRO har meldt ud, at de vil stå for at etablere et sådan netværk 
til videndeling på tværs af alle tilsluttede kommuner. Det blev på mødet i Sundhedsstrategisk 
Forum drøftet, at skal arbejdes med forberedelserne til arbejdet med Kommunal PRO og 
deltage i en organisering for videndeling mellem kommunerne.

BILAG 
 Præcisering af samarbejdsorganisation for Kommunal PRO


