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Fælles it-løsning til PRO i
kommunerne
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Introduktion
• Landets fire største kommuner, Odense, Aalborg, Aarhus og Københavns
kommune er gået sammen om et udbud af en it-løsning til understøttelse
af PRO-initiativer i kommunerne
• Baggrunden er, at flere og flere kommuner anvender PRO, og der er en
forventning om, at PRO udbredes endnu mere i sundhedsvæsenet
generelt de kommende år
• Alle 98 kommuner har tilsluttet sig udbuddet og har derfor mulighed for at
være med i det fælles indkøb samt udvikling og drift af den fælles it-løsning
• I januar 2021 modtager alle kommunerne en tilslutningsaftale, der skal
underskrives senest d. 8. marts, for at indgå i indkøbet

Fælles udbud af it-løsning til PRO i
kommunerne
Aarhus, Odense, Aalborg og Københavns kommuner gået
sammen om at købe fælles it-løsning til PRO i kommunerne
98 kommuner har tilsluttet sig udbuddet og har dermed
mulighed for at være med i fælles indkøb

Udbud gennemført ultimo marts 2021
3

4

Hvad er PRO?
• PRO står for Patientrapporterede Oplysninger og er kort sagt data,
som borgeren selv indmelder ved at besvare et spørgeskema. Data
omhandler borgerens helbredstilstand, herunder det fysiske og
mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og
funktionsevne.
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Hvad er gevinsterne ved PRO?
• Øget involvering af borgeren i eget sygdomsforløb/ rehabilitering

• Løbende vurdering af borgerens tilstand
• Forbedret dialog mellem den sundhedsfaglige medarbejder og
borgeren, med afsæt i borgerens egne vurdering
• Nemmere at tilrettelægge tilrettelæggelse af borgerens forløb
internt i kommunen og på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
• Datagrundlag til brug for effektvurdering og kvalitetsudvikling

6

PRO er borgerens egen belysning af
sin tilstand og situation - uden de
sundhedsprofessionelles fortolkning
Prøveresultater
Konsultation

Journal

Fordele ved at anvende PRO i
forskellige perspektiver:

Borger

Sundhedsprofessionel

PRO

Større indsigt i og
medindflydelse på eget
behandlingsforløb

Viden om borgernes situation og
tilstand og hjælp til forskellige
former for beslutningsstøtte

Proces

Støtte op om struktur for
opfølgning på behandling som en
form for checkliste

Udvikling

Skabe gennemsigtighed ift. effekt
af behandlingsforløb til brug for
kvalitetsudvikling
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Digital understøttelse af PRO
Flere kommuner anvender i dag papirbaserede spørgeskemaer.
It-understøttelse af PRO-initiativer har mange fordele:

• Ingen personfølsomme oplysninger på papir
• Ingen manuelle arbejdsgange

• Bedre overblik over udsendelser og svar, indtastning af svar etc.
• Sikker opbevaring af data (logning, manipulation etc.)

• Bedre udnyttelse af data
– For medarbejderen, i det enkelte forløb

– På et aggregeret niveau, til ledelsesinformation og styring
• Mere sammenhængende forløb og mulighed for deling af PROdata på tværs af sundhedsvæsenet
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Funktioner i Kommunal PRO
• Den kommende it-løsning til Kommunale PRO-initiativer indeholder
blandt andet følgende funktioner:
– Oprettelse af spørgeskemaer
– Tildeling og udsendelse af spørgeskemaer til borgere
– Opsætning af forskellige visninger af spørgeskemabesvarelser
– Dataudtræk til forskellige formål - til ledelser / medarbejdere
– Deling af spørgeskemaer og besvarelser lokalt og på tværs af kommuner
samt anvendelse af nationale spørgeskemaer
– Mulighed for opsætning af beslutningsstøtte og handlingsanvisninger til
medarbejderne
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Genbrug af FUT-infrastruktur
• Den kommende it-løsning til kommunale PRO-initiativer anvender den
telemedicinske infrastruktur (FUT)
• Det er samme infrastruktur, som de telemedicinske løsninger til KOL og
sårjournalen skal anvende
• Det betyder, at it-løsningen integreres til infrastrukturen og anvender services og
sikkerhedskomponenter, der allerede er i drift
• Samtidig er det i infrastrukturen, at alle PRO-data lagres og udstilles fra
• Ved at anvende den telemedicinske infrastruktur, mindsker det kompleksiteten og
reducerer omkostningerne for it-løsningen til Kommunal PRO
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Tidsplan for projektet
Tilslutningsaftale udsendes
•

Kommunerne modtager
tilslutningsaftale vedr.
deltagelse i fælles indkøb

Januar 2021

Overgang til drift

Udvikling af løsning starter

• Løsning færdigudviklet og klar
til drift i kommunerne

• Kontrakt underskrives d. 7. april
og udvikling af løsning går i gang

Marts 2021

Kontrakt tildeles
• Kontrakt tildeles til den vindende
leverandør d. 22. marts, herefter
stand still periode

April 2021

Oktober
2021

Test og pilotafprøvning
• I efteråret 2021 gennemføres
test og pilotafprøvning af
løsningen

Marts 2022
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Økonomien
• De samlede omkostninger til udbuddet afholdes af de fire kommuner, Odense,
Aalborg, Aarhus og København
• Omkostninger til anskaffelse, drift, vedligehold og systemforvaltning afholdes af alle
deltagende kommuner og fordeles efter befolkningstal
– Eksempel: Befolkningen i Københavns Kommune (KK) udgør ca. 10 % af den samlede
befolkning i Danmark. KK skal derfor finansiere 10 % af den samlede omkostning (forudsat,
at alle kommuner deltager)

• Projektet har modtaget 2.6 mio. kroner fra en pulje i Sundheds- og
Ældreministeriet. Det nedbringer de samlede omkostninger til anskaffelse og drift
• De endelige omkostninger er først kendte ved tildeling af kontrakten. Estimater er
beregnet på baggrund af markedsdialog og indledende tilbud
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Estimater for udvikling og drift
Omkostning

DKK

Anskaffelse af Kommunal PRO

9.6 mio. kroner (engangsydelse)

Anskaffelse, ekskl. puljemidler fra Sundheds- og
Ældreministeriet (2.6 mio. kroner)

6.99 mio. kr. (engangsydelse)

Drift, vedligehold og systemforvaltning

5.6 mio. kroner (årligt)

De endelige omkostninger kendes først, når udbuddet er gennemført og
leverandøren af løsningen er fundet.
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Kommunernes mulighed for deltagelse
• Ved at underskrive tilslutningsaftalen bliver I en del af
det fælles indkøb og drift af den it-løsningen til
Kommunal PRO
• Med aftalen giver I mandat til, at Københavns Kommune
kan underskrive kontrakten, og samtidig hæfter I
økonomisk

• Det er ikke muligt at blive del af aftalen efterfølgende og
dermed anvende Kommunal PRO-løsningen
• Tilslutningsaftalen skal underskrives
senest d. 8. marts 2021

