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1. Forord 
Ved Økonomiaftalen 2017 indgik regeringen, KL og Danske Regioner aftale om at etablere en 

national rammesætning til arbejdet med at udbrede anvendelsen af Patient Rapporterede Oplysninger 

(PRO). Som følge heraf blev der gennemført en analyse, som skulle afdække økonomiske og 

kvalitetsmæssige potentialer ved systematisk at anvende PRO. Analysen identificerede fire 

borgerforløb, hvor brugen af PRO var sparsom. Heriblandt pegede analysen på et 

forebyggelsespotentiale blandt ældre borgere, da kommunerne ofte kender en stor del af de ældre 

borgere, der bliver indlagt akut på medicinsk afdeling. Forebyggelse af indlæggelser og 

genindlæggelser fordrer, at der tidligt i et forløb bør være opmærksomhed på symptomer på 

begyndende sygdom eller funktionsevnetab. Som led i rammeaftalen blev det derfor bestemt at 

gennemføre et modningsprojekt (2018-2020) om udvikling af en digital borgervendt PRO-løsning til 

tidlig opsporing blandt borgere i hjemmeplejen. Sundheds-og Ældreministeriet udpegede Aalborg 

Kommune og Roskilde Kommune til at indgå i Modningsprojektet.  

Den foreliggende rapport redegør for projektarbejdet herunder proces, resultater og opstiller 

anbefalinger for det videre arbejde med PRO til tidlig opsporing blandt borgere i hjemmeplejen. 
 

Vi ønsker hermed at takke alle involverede samt Sundheds- og Ældreministeriet og 

Sundhedsdatastyrelsen for den tildelte støtte. 

 

På vegne af styregrupperne. 

 

Rapporten er udarbejdet af: 

Tina Kaae Holm   Carina Kruse Christiansen  

Projektleder    Projektstyrer  

Sundhedsfaglig udviklingskonsulent  Sundhedsfaglig udviklingskonsulent 

Sekretariat for Social, Job og Sundhed  Ældre- og Sundhedssekretariatet 

Roskilde Kommune   Aalborg Kommune  

Tinaholm@roskilde.dk   ckc-aeh@aalborg.dk 
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2. Resume 
Aalborg Kommune og Roskilde Kommune har i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og 

Sundhedsdatastyrelsen deltaget i et modningsprojekt om udvikling af et digitalt redskab til tidlig 

opsporing blandt borgere i hjemmeplejen. Det essentielle i Modningsprojektet er at afdække, om det 

er muligt at udvikle et digitalt borgervendt redskab, der giver mening for både borgere og 

medarbejdere. 

Medarbejderne i kommunernes hjemmepleje anvender i dag redskaber til tidlig opsporing af 

funktionsevnetab og sygdomstegn. Systematisk brug af PRO i hjemmeplejen vurderes at have et stort 

og uforløst potentiale til at supplere den kommunale indsats omkring tidlig opsporing, og der er ikke 

tidligere gjort erfaringer med dette. 

Både borgere og medarbejdere i de to projektkommuner har deltaget i processen med at afdække, 

om det er muligt at udvikle en borgervendt version. De har efterfølgende deltaget i at udvikle 

spørgsmål og komme med forslag til arbejdsgange og implementering – indledningsvist til 

papirversion og senere det digitale værktøj PRO-FIT (Person Rapporterede Oplysninger - Fælles 

indsats Tidligere). Den inddragende proces har bestået af fokusgruppeinterviews, individuelle 

interviews og workshops.   

Spørgsmålene i PRO-FIT tager udgangspunkt i de redskaber, der i dag anvendes til tidlig opsporing 

af funktionsevnetab og sygdomstegn i hjemmeplejen. PRO-FIT består af 10 spørgsmål med 

underspørgsmål indenfor det fysiske, psykiske og sociale område, hvor den enkelte borger kan vælge 

at svare på kategorier, som de vurderer, er relevante for dem. Borgerne har vurderet, at 

spørgsmålene er indholdsmæssig relevante, det er præcise formuleringer, og at de selv er i stand til 

at svare på spørgsmålene. Derudover oplever borgerne, at de opnår øget opmærksomhed og viden 

om ændringer i funktionsevne og tidlige tegn på sygdom.  

Efter afprøvning af papirversion er der i processen med udviklingen af den digitale version fokus på 

brugergrænsefladen for at øge usability. I denne del af processen deltager borgere, som ikke har 

digitale erfaringer, men som i slutningen af udviklingsprocessen oplever, at PRO-FIT er et enkelt og 

let anvendeligt redskab. Borgerne ønsker at få handlevisninger på baggrund af deres PRO-data, så 

de selv har mulighed for at agere på deres situation, før de vælger at sende data til kommunen. I 

Modningsprojektet er den digitale version udarbejdet som et pilotredskab i et testmiljø og rummer 

derfor ikke alle funktioner, som fx at borger kan dele deres data med kommunen eller modtage 

handleanvisninger.  

Medarbejderne deltager i processen for at være med til at udvikle og designe kommunale 

arbejdsgange herunder at komme med forslag til implementering. Medarbejderne oplever, at PRO-

FIT er et relevant arbejdsredskab, som kan understøtte dialogen med borgerne og kvalificere, hvilke 

indsatser borgeren skal tilbydes. Der er enighed blandt medarbejderne om, at myndighed vil spille en 

stor rolle grundet deres opgave med at bevilge indsatser. Derfor er det vigtigt at inddrage myndighed 

ved en eventuel afprøvning af anbefalinger fra projektet. Yderligere vurderer medarbejderne, at PRO-

FIT skal integreres med omsorgssystemer, så det gennem en IT-infrastruktur er muligt at genbruge 

og dele data med samarbejdspartnere i det nære sundhedsvæsen.  

Modningsprojektets resultater suppleres af en sundhedsøkonomisk analyse udarbejdet i samarbejde 

med Center for Almen Medicin, Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. Formålet er at vurdere, om det 

er fordelagtigt at indføre PRO-FIT, som et led i en faldforebyggende indsats. Resultaterne tyder på, at 

der er lavere omkostninger per borgerforløb, hvis en borger anvender PRO-FIT. Dog medregner 

analysen ikke potentielle sundhedsgevinster for borgeren.  

Erfaringerne fra modningsprojektet viser hermed, at det er muligt at udvikle et digitalt PRO redskab 

for borgere 65+ omkring funktionsevnetab og sygdomstegn - som også borgere og medarbejdere vil 

anvende. Spørgeredskabet, design på brugergrænseflade, arbejdsgange, opkobling til IT-infrastruktur 

samt anerkendelse af, at PRO-data forpligter er dog elementer, som har betydning for resultatet.  
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Modningsprojektet giver følgende anbefalinger for det fremtidige arbejde med PRO-FIT: 

• Det anbefales at arbejde videre med PRO-FIT. 

• Det anbefales, at én fremtidig løsning kan rumme borgernes individuelle uddybninger. 

• Det anbefales, at borgerne modtager en kort introduktion til brug af en iPad – som er tilpasset 

deres digitale kompetencer - inden brugen af PRO-FIT. 

• Det anbefales, at der indgår handleanvisninger, så borgeren får mulighed for at handle på 

egen situation uden, at kommunen bliver involveret. 

• Det anbefales, at den enkelte kommune er ansvarlig for at respondere på en borgers PRO-

data og planlægge den interne organisering af faserne - at rekruttere, oplære og oprette 

borgere samt modtage og anvende data. 

• Det anbefales, at medarbejderne kan tilgå PRO-data i deres omsorgssystem, og data kan 

genbruges samt deles mellem systemer internt og tværsektorielt. 

• Det anbefales, at der foretages yderligere undersøgelser for at belyse sundhedsgevinster, og 

økonomiske perspektiver også ved andre områder end “fald”. 
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3. Modningsprojektets formål og baggrund  
Formålet med projektet er defineret på baggrund af en analyse iværksat af Sundhedsdatastyrelsen, 

som resulterede i anbefalinger til det videre arbejde med PRO.  

Af projektbeskrivelsen til Modningsprojektet er formålet:  

• At afdække om det er muligt at afgrænse målgruppen hensigtsmæssigt, bl.a. med henblik på 

at sikre fagligt og organisatorisk relevante data. 

• At udvikle et fagligt relevant og forankret borgervendt PRO om borgerens egen sygdom og 

funktionsevne. 

• At udvikle en prototype af en borgervendt digital løsning (app). 

• At udvikle og designe kommunale arbejdsprocesser og implementering af den digitale 

løsning. 

For at forstå baggrunden for Modningsprojektet gives her en kort introduktion. 

 

Det nære sundhedsvæsen 

For at udvikle et stærkere og mere sammenhængende sundhedsvæsen med en højere kvalitet for 

den enkelte borger og en bedre ressourceudnyttelse, skal indsatser i højere grad ske i tæt tilknytning 

til borgerens hverdag og deres oplevede udfordringer (Sundheds- og Ældreministeriet, 2017). 

I de sidste årtier har et paradigmeskifte indenfor ældreområdet ændret fokus fra kompenserende pleje 

og hjælp til en rehabiliterende tilgang (Hjemmehjælpskommissionen, 2013). Borgere skal leve et så 

uafhængigt liv som muligt, og borgerne skal mødes med en forventning om, at alle deres ressourcer 

skal bringes i spil, så de kan leve i bedst mulig overensstemmelse med deres hidtidige liv. Et princip 

om hjælp til selvhjælp (Hjemmehjælpskommissionen, 2013). Dette skal også ses i lyset af en 

befolkningsfremskrivning, hvor der bliver flere ældre, og middellevetiden er stigende (Danmarks 

statistik, 2019). 

Det generelle sygdomsmønster viser, at mange ældre borgere oplever at have flere sygdomme på 

samme tid, og derved er multisygdom nærmest reglen frem for undtagelsen (Frølich, Olesen, & 

Kristensen, 2017). Det nære sundhedsvæsen har en central rolle for borgere med multisygdom, da 

det er her, mange indsatser i forhold til forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering foregår. 

Kravene til det nære sundhedsvæsen er stigende, da borgerne er indlagt i kortere tid, og 

behandlinger i højere grad sker ambulant (Sundheds- og Ældreministeriet, 2017).  

Som konsekvens af ovenstående har kommunerne stadig flere og mere komplekse opgaver at 

varetage. Denne kompleksitet samt de ressourcemæssige udfordringer fordrer, at det nære 

sundhedsvæsen skal være mere proaktiv, så indsatser bliver iværksat rettidigt (Sundhedsstyrelsen, 

2011). 

Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og staten kom i 2017 med følgende anbefaling: 

Kommuner og regioner skal løfte kompetencerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt understøttelse af komplekse patientforløb. 

(Sundheds- og Ældreministeriet, 2017, s. 57) 

 

Tidlig opsporing  

Tidlig opsporing er en del af en forebyggende tankegang, hvor formålet er forebygge 

sygdomsudvikling eller indlæggelse (Sundhedsstyrelsen, 2017). Dette sker for at kunne sætte rettidigt 
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ind med målrettede indsatser, som kan styrke borgerens autonomi, selvbestemmelse og forebygge 

indlæggelser.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den tidlige opsporing implementeres i kommunal praksis 

(Sundhedsstyrelsen, 2017). Tidlig opsporing er kendetegnet ved klare og systematiske 

arbejdsgange og tydelig ansvarsfordeling. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at tidlig opsporing 

understøttes digitalt og integreres med relevante kliniske it-systemer (Sundhedsstyrelsen, 2017).  

Medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentre anvender redskaber til hverdagsobservationer, som 

er med til at kvalificere deres observationer og rettidige sundhedsfaglige indsatser. Triage er et 

redskab til at registrere ændringer og prioritere indsatser hos borgerne. Ud fra hverdagsobservationer 

og målinger er der udarbejdet arbejdsgange med faste procedurer afhængig af, om borger triageres 

rød, gul eller grøn (Sundhedsstyrelsen, 2013). Triage anvendes i mange kommuner til tidlig opsporing 

af ændringer i helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre borgere. Kommuner anvender et 

skema over habitualtilstanden, Ændringsskema eller Hjulet (Sundhedsstyrelsen, 2017). 

Habitualtilstand forstås som borgerens sædvanlige helbredstilstand (Sundhedsstyrelsen, 2017). 

Fælles for den tidlige opsporing er, at det er medarbejderne, der benytter redskaber til 

hverdagsobservationer og udfører vurderingen, og at ændringer ikke bliver registreret af borgeren 

selv. 

 

PRO-data 

Borgerne er eksperter på eget liv (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, 2018), og 

deres oplevelse af faldende funktionsevne og sygdomstegn bør være en stærk indikator for at 

igangsætte forløb og hermed sætte rettidigt ind. Sundhedsvæsenet har brug for mål, som i højere 

grad afspejler et borgerperspektiv. 

PRO skal være med til at realisere visionen om at gøre borger og patienter til en større partner i 

sundhedsvæsenet, og dermed i kvalitetsudviklingen (Videnscenter for Brugerinddragelse i 

Sundhedsvæsenet, 2016).  

I Danmark defineres PRO-data som:  

“PRO-data (Patient Reported Outcome Data) er data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske 

og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data er 

rapporteret direkte af patienten” (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, 2016, s. 9). 

PRO er ofte baseret på enkeltstående indsatsområder eller specifikke diagnoser og er primært 

anvendt af hospitaler (PA Consulting, 2017).  P’et i PRO står for patient, men i en kommunal kontekst 

anvendes betegnelsen “borgere og mennesker”. PRO i kommunalt regi fordrer derfor en anden 

tilgang, da borgerne ofte ikke kun har ét problem eller én diagnose. PRO-data forstås i denne rapport 

som et udryk for borgerens oplysninger om det gode liv, og hvordan det fastholdes og udvikles.  

Derfor er det relevant at afprøve PRO i Kommunen for at afklare, hvilken betydning konteksten har for 

anvendelsesmuligheder, udformning, værdi og implementering af PRO data. Modningsprojektet skal 

herved være med til at belyse, hvordan PRO kan sættes i spil i en kommunal kontekst. 
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4. Design og metode  

På baggrund af Sundhedsdatastyrelsens analyse om det videre arbejde med PRO, blev der 

udarbejdet en “ Drejebog for modningsaktiviteter” til “Modning af brug af PRO til tidlig opsporing af 

sygdomstegn i Hjemmeplejen” (PA Consulting , 2017). I Drejebogen fremgår, hvad projektet ønsker at 

opnå, og der er fokus på, om denne eventuelle forandring vil være en forbedring af praksis i forhold til 

tidlig opsporing. 

Til at afdække dette søger Modningsprojektet inspiration i Forbedringsmodellen, som er en metode til 

at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2013). 

Forbedringsmodellen har ikke fokus på, hvad god kvalitet er, men hvordan man opnår den kvalitet, 

man har sat sig som mål (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2013). Modellen består af to dele: tre 

spørgsmål og Plan-Do-Study-Act cirklen (PDSA) (Anhøj, 2018; Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 

2013), se figur 1.  

 

 
Figur 1- Forbedringsmodellen (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2013, s. 7) 

I Forbedringsmodellen opsættes hypoteser for effekt eller gennemførbarhed af forandringstiltag, der 

afprøves i så lille en skala som muligt. Denne afprøvning danner grundlag for at tilpasse og 

iværksætte nye afprøvninger (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2013). PDSA er herved en iterativ 

proces, hvor løbende afprøvninger sikrer, at ændringer resulterer i blivende forbedringer (Anhøj, 

2018).  

Drejebogens modningsaktiviteter anvendes som en struktur, hvor hver aktivitet i Modningsprojektet 

anskues som en PDSA-cirkel, der giver mulighed for at indsamle viden, iværksætte afprøvninger og 

tilpasninger. Modningsaktiviteterne ses i figur 2, og bogstaver refererer til delaktiviteter. Det har ikke 

været muligt indenfor Modningsprojektets rammer at opskalere og implementere, og derfor indgår 

modningsaktivitet C ikke i denne rapport. 
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Figur 2 - Drejebogens fire faser (PA Consulting , 2017, s. 20) 

 

Det essentielle i Forbedringsmodellen er brugerinddragelse, så udvikling, afprøvning og tilpasning 

foregår sammen med borger og medarbejder (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2013). 

Brugerinddragelse anvendes i Modningsprojektet både ved fokusgruppeinterviews, individuelle 

interviews og workshops. Individuelle interviews er en måde, hvorpå der opnås viden om menneskers 

holdninger, meninger og oplevelser (Tanggaard & Brinkmann, 2015). Igennem fokusgruppeinterviews 

er det muligt at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer (Halkier, 

2015). Derved vil være muligt at belyse, om et PRO redskab kan danne grundlag for en forbedring for 

borgere og medarbejdere. Erfaringerne fra interviews anvendes til udvikling af PRO-FIT, som 

løbendes afprøves og tilpasses i workshops.  
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5. Resultater af Modningsaktiviteter A, B og D 
 

5.1 Modningsaktivitet A: Identifikation af målgruppe og tilpasning af skema til 

udvikling af standard og arbejdsprocesser relateret til PRO-data 

 

I Modningsaktivitet A indgår følgende delaktiviteter: 

A1: Målgruppemobilisering.  

A2: Rekruttering af borgere til projekt.  

A3:Tilpasning af “ændringsskema” til PRO-FIT. 

A4: Design af kommunale standarder og arbejdsprocesser. 

 

A1: Målgruppemobilisering 

I Drejebogen har analyser peget på, at målgruppen bør være den gruppe af borgere, der udelukkende 

modtager praktisk hjælp eller de mest selvhjulpne borgere, der modtager hjælp til personlig pleje (PA 

Consulting , 2017). Altså borgere som er kendt i hjemmeplejen, men som medarbejderne ser 

sjældent. 

Begge projektkommuner har drøftet målgruppen flere gange, da der er en formodning om, at der kan 

være et potentiale i at udvide målgruppen til fx: 

• Borgere der afslutter §83a forløb, døgnrehabilitering, genoptræning eller 

rehabiliteringsforløb for borgere med kroniske sygdomme.  

• Borgere der modtager planmæssige besøg af forebyggende medarbejdere.  

• Psykisk sårbare borgere, hvor kommunen ikke har mulighed for at komme i hjemmet. 

 

Modningsprojektet har fokus på målgruppen udpeget i 

Drejebogen, men projektkommunerne har udvalgt forskellige 

subgrupper til at deltage i processen. 

I Aalborg Kommune er målgruppen borgere +65 år, der 

modtager hjælp max én gang om ugen, og som tidligere har 

været tilknyttet Rehabiliteringscenter Aalborg. Et både 

fagligt og organisatorisk argument for at udvælge borgere, 

der har gennemført et rehabiliteringsforløb §83a til udvikling 

af en PRO løsning er, at disse borgere tidligere har oplevet 

en nedgang i funktionsevne og almen tilstand. Desuden har 

borgerne fra deres rehabiliteringsophold kendskab til digitale 

løsninger, og de har alle erfaring med digital opfølgning via 

Fokus Cura på iPad. 

I Roskilde Kommune er målgruppen borgere +65 år, der modtager praktisk hjælp og lidt hjælp til 

personlig pleje. Som udgangspunkt har borgerne begrænset erfaring med digitale løsninger og 

modtager aktuelt indsatser fra hjemmeplejen. Styregruppen valgte, at interview og workshop primært 

skulle foregå i én udvalgt hjemmeplejegruppe, i Træningsafsnit tilknyttet geriatriske forløb samt hos 

borgere og medarbejdere i Senior sundhed tilknyttet forebyggende hjemmebesøg. 
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A2: Rekrutter deltagere til projektet 

Aalborg Kommune og Roskilde Kommune har erfaring med digitalt understøttet tidlig opsporing og 

blev udvalgt til at deltage i Modningsprojektet. De to projektkommuner er organiseret med hver deres 

styregruppe. Styregrupperne har til opgave at lede Modningsprojektet hen imod en holdbar PRO 

løsning, der giver mening fagligt og organisatorisk samt kommer borgeren og organisationen til gode. 

Arbejdet i styregruppen skal således afspejle involvering af borgere og relevante medarbejdere for 

den udvalgte målgruppe. Styregrupperne er ansvarlig for, at Modningsprojektet gennemføres i 

henhold til tidsplan, procesplan og deadlines.  

Styregruppen i Aalborg Kommune er sammensat af repræsentanter fra involverede funktioner fra 

hjemmeplejen (Frit Valg), Sygepleje, Myndighed, Almen Praksis samt Træning og Aktivitet, der 

tilsammen indgår i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for at bevare det gode liv hos 

borgeren.  

Projektejer:  

• Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen (Funktionschef for Frit Valg) 

Sekretær og projektstyrer:  

• Carina Kruse Christiansen (Sundhedsfaglig udviklingskonsulent) 

Gruppemedlemmer:  

• Vibeke Høgh (Sundhedsfaglig Udviklingskonsulent) 

• Helen Kæstel (Sygeplejechef) 

• Malene Pekruhn (Teamkoordinator - Efterbyggelsesteamet, Myndighed) 

• Morten Villumsen (Specialkonsulent, Træning og Aktivitet) 

• Janus Thomsen (Forskningsleder, Klinisk Professor i Almen medicin)  

• Signe Johannesen (Assisterende visitationschef) 

• Mads Nørding (Forskningsassistent, Forskningsenheden for Almen medicin) 

 

Styregruppen i Roskilde Kommune er sammensat af repræsentanter fra involverede funktioner fra 

Hjemmepleje, Akutpleje og Rehabilitering, Træning og Sundhed og Digitalisering. I starten af projektet 

indgik myndighedschef og leder af Sygepleje i styregruppen.  

Projektejer:  

• Jessie Kjærsgaard (Sundhed og omsorgschef)  

Projektleder:  

• Tina Kaae Holm (Sundhedsfaglig udviklingskonsulent)  

Gruppemedlemmer:  

• Hanne Ourø Jensen (Leder, Træning og sundhed)  

• Dorthe Jensen (Distriktschef, Hjemmepleje)  

• Ole Bech (Digitaliseringschef)  

• Lisbeth Juel Jensen (Chef, Akutpleje og Rehabilitering) 
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Aalborg Kommune og Roskilde Kommune udarbejdede en samarbejdskontrakt med bl.a. aftale om, 

fordeling af de tilførte økonomiske midler til udvikling af den digitale version og den 

sundhedsøkonomiske analyse. 

Sundhed- og Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen nedsatte en faglig følgegruppe med 

kommunale repræsentanter. Medlemmer af følgegruppen er Sundhedsdatastyrelsen, KL og 

Sundheds- og Ældreministeriet samt kommuner, der har erfaring med tidlig opsporing af 

sygdomstegn i hjemmeplejen. De kommunale repræsentanter er udpeget af KL. Følgegruppen har 

mødtes to gange.  

Derudover indgik projektlederne i sparring og læring med KL, Sundheds- og Ældreministeriet og 

Sundhedsdatastyrelsen. 
 

A3: Tilpasning af medarbejderrettet Ændringsskema og Hjulet til PRO-FIT 

Tilpasninger af de medarbejderrettede ændringsskemaer starter lokalt i de to projektkommuner, hvor 

borgerne bliver inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview. Formålet er, at borgerne skal byde ind 

med, hvordan de observerer og reagerer, når de oplever en forværring i deres helbred. Derudover 

bliver de spurgt om deres overvejelser om at kunne anvende et digitalt redskab, når de oplever, at det 

”går ned af bakke”. 

Fokus er at omsætte medarbejdernes arbejdsredskab Ændringsskemaet og Roskilde Hjulet (bilag 1) 

til en borgerrettet version, så borgeren selv kan være med til at vurdere ændringer i deres habituelle 

tilstand. Fokus er derfor ikke kun på diagnoser, da borgeren kan være velfungerende med flere 

diagnoser, men en helhedsorienteret tilgang, der rummer borgernes opfattelse af egen situation og 

hermed det brede perspektiv. 

 

Beskrivelse og erfaringer fra fokusgruppeinterview og workshops i Aalborg Kommune:  

I figur 3 fremgår en oversigt, som illustrerer processen med workshops afholdt i Aalborg Kommune. 

 

Figur 3 – Procesoversigt – Workshops i Aalborg Kommune 

Til første workshop bliver borgerne præsenteret for ændringsskema (Bilag 1), som danner 

udgangspunkt for drøftelserne.   
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Der fremkommer blandt andet følgende opmærksomhedspunkter: 

• God ide, men borger skal også have mulighed for at takke nej. 

• Anerkende betydningen af PRO data – det er ikke en neutral handling. 

• Livline - det er en tillidsfuld relation, hvis borger melder ind, så skal der være nogen, der 

reagerer. 

• Borgere har forskellige behov – er der mulighed for at udvikle en individuel løsning? 

• En selekteret gruppe - ikke alle kan betjene og få gavn af et PRO redskab. 

• Usikkerhed om hvor skal PRO-data skal gå hen - eksempelvis lægen, visitationen eller 

hjemmesygeplejen? 

Efter workshoppen bliver 1. udkast til en borgervendt version udviklet (Figur 4). 

 

Figur 4 - 1. udkast til en borgervendt version 

 

Til andet interview inviteres medarbejdere med centrale funktioner indenfor tidlig opsporing af sygdom 

hos borgere i Aalborg Kommune. Der deltager to medarbejdere fra enheden for Afklaring og 

forebyggelse, to forebyggende medarbejdere, en sygeplejerske fra vagtcentralen, en medarbejder fra 

hjemmeplejen og to medarbejdere fra rengøringsenheden. 

Her er nogle af de centrale pointer: 

• Ældre og deling af data.  

• Potentielle gevinster ved et PRO-redskab.  

• Overvejelser i forhold til målgruppen for PRO-redskabet. 
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Dette kom blandt andet til udtryk ved følgende citater: 

 

Til efterfølgende workshop deltager borgerne fra første interview igen, og de bliver præsenteret for 

første udkast til den borgervendte version. 

Der fremkom blandt andet følgende opmærksomhedspunkter: 

• Svar muligheden (linjen med tal, hvor borger kan flytte deres markering) kan give udfordringer 

i forhold til, hvornår kommunen skal reagere og kontakte borger, hvor er grænseværdien. 

Samt det er individuelt, hvor ondt man har, når man scorer 3, derfor ændre svarmuligheden til 

ja/nej samt et ”andet” felt.  

• En forventning om, at mange borgere oplever ændringer i deres fysiske formåen, men at de 

ofte vil kontakte lægen herom. Der mangler i højere grad spørgsmål, der belyser det psykiske 

og mentale - som tristhed og ensomhed. 

• Forskelligt hvem borgerne gerne vil snakke med afhængig af deres oplevede 

problemstillinger, men samtidig et ønske om, at datamodtager kender hele deres situation. 

• Borger vil selv bestemme, hvornår de indrapporterer data, og om de vil kontaktes. 

Som opfølgning på workshoppen bliver skemaet ændret, så det er mere direkte spørgsmål og 

svarmulighederne ændres til ja/nej besvarelser, samt der tilføjes ekstra omkring det psykiske og 

sociale. Spørgsmålene er inspireret af, og udvalgt på baggrund af emner fra Ændringsskema og 

validerede spørgeredskaber. 

Til den fjerde workshop er både borgere og medarbejdere fra tidligere inviteret, og tidligere inputs 

vedrørende formål og arbejdsgange bliver drøftet. Herunder blandt andet hvorvidt en borger kan 

”udnytte” et PRO redskab. Et opmærksomhedspunkt der 

fremkommer er, at der ved implementering skal være en 

anerkendelse af, at når borger trykker, så er det, fordi de 

oplever et behov. Følgende citat uddyber det: 

 

 

 

Der er forskellige måder at anskue sygdomsopfattelser på - 

og for at opnå et bæredygtigt redskab, så skal der være 

opmærksomhed på denne mulige konflikt mellem afsender og modtager af data.  

Derudover påpeger borgerne, at de ser det som en ”direkte” vej ind til kommunen, tidligere har de 

nævnt det som en ”akutknap”. Efter dialogen med medarbejderen bliver der rejst en opmærksomhed 

omkring, at det ikke må forveksles med nødkald eller et opkald til 112. 

Ved den efterfølgende workshop bliver borgerne præsenteret for et fælles spørgeredskab, som er 

udarbejdet på baggrund af både Roskilde Kommunes erfaringer og Aalborg Kommunes erfaringer. 

Dette er omsat til en demoversion, som beskrives nærmere under afsnit B1: Afklaring af 

minimumskrav til en borgervendt PRO-løsning i projektperiode. 
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Beskrivelse og erfaringer fra interviews og workshops i Roskilde Kommune: 

Roskilde Kommune anvender Roskilde Hjulet (Bilag 1) til triagering og ændringsskema for borgere i 

Hjemmepleje, Akutpleje og Rehabilitering og på plejecentre.  

Roskilde Kommune har tidligere udviklet et Senior Selv-Observations skema, som er afprøvet ved 

forebyggende hjemmebesøg, så “ borgerne kunne observere og reagere på egen helbredstilstand”. 

Med udgangspunkt i dette skema og Hjulet starter udviklingen af PRO.  

Den udvalgte hjemmepleje gruppe deler PRO papirskema ud til 26 borgere, og social og 

sundhedspersonale taster borgerens svar i survey exact (se resultater figur 5). Resultater viser, at 

borgerne kan besvare spørgsmålene. En stor gruppe 50-85 % oplever ikke akutte ændringer, 7-46 % 

oplever lille ændring og 4-19 % oplever en stor ændring. Projektledere interviewede efterfølgende 9 af 

de 26 borgere i deres bolig og afholdt opsamlende workshop med personale i hjemmeplejegruppe. 

Skema blev afprøvet i afdeling Træning og Sundhed og hos kursusdeltagere i “ Sund Aldring”.  

 

 

Figur 5 - Første papir version indtastet i survey 

 

Drøftelser og interview med borgerne bliver iværksat for at vurdere, om borgeren forstår 

spørgsmålene, om spørgsmålene giver mening, og om borgerne kan besvare spørgsmålene. 
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Borgere vil meget gerne give feedback på PRO-FIT, selv om det i nogle tilfælde er hypotetisk for dem 

at svare på om “... spørgsmålet ville have givet mening, hvis de havde haft et problem”. Flere borgere 

næver, at det er svært at huske, hvornår ændringen er sket.  

Borgerne vil gerne i fremtiden gøre brug af PRO- FIT. De har forskellige holdninger til, om 
det er kommunens eller deres egen opgave at anvende data fra PRO-FIT til at finde løsninger. Dette 
tydeliggøres ved følgende citater: 

  

 

Spørgsmålene giver mening for borgerne, men de har ændringsforslag og kommentarer. En borger 

har sin egen indikator for, hvornår der er ændringer i hverdagen. 

 

 

Samlet erfaringer fra workshop i Roskilde Kommune:  

• Borgerne kunne godt finde ud at svare på PRO-FIT. 

• Der var forskel på, hvad borgerne svarede, og hvad medarbejderne tænkte, borgerne ville 

svare. 

• Medarbejderne synes, det var rigtig godt at høre borgernes svar. 

• Flere borgere var under 65 år men havde kroniske sygdomme.  

• Svarkategorierne Stor ændring - Lille ændring - Ingen ændring - er svære at svare på. 

• Borgere og Medarbejdere har svært ved at huske, hvornår ændring er sket.  

• Borgerne synes, kun, det er relevant at anvende PRO-FIT, hvis de oplever, at de har 

problemer.  
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Opsummering af erfaringer fra interview og workshop med borgere i Aalborg og Roskilde  

De løbende afprøvninger og erfaringer gør det muligt at udvikle ét fælles PRO-redskab til tidlig 

opsporing. Projektlederne drøftede i den forbindelse et navn til PRO-redskabet, og om det er et 

vurderingsredskab? Et værktøj? Et spørgeskema? Det drøftes med styregrupper og borgere, om det 

er muligt, at ét ord kan beskrive, at det er borgernes redskab, men at kommunen og borgeren indgår i 

en fælles tidlig og forebyggende indsats. Deraf kom forslaget PRO-FIT – som står for Patient 

Rapporteret Oplysninger - Fælles Indsats Tidligere. 

Problemområderne i PRO-FIT tager udgangspunkt i tidlig opsporingsværkstøj - Ændringsskema og 

Roskilde hjulet, som alle indeholder indikatorer for ændringer i funktionsevne og sygdomstegn hos 

den ældre borger. Ingen af disse vurderingsskemaer er validerede, hvilket påpeges i rapport 

udarbejdet af Carve Consulting P/S april 2019 “Digital understøttelse og udbredelse af redskaberne til 

tidlig opsporing” (Carve Consulting, 2019). PRO-FIT indeholder elementer fra validerede 

spørgeskemaer f.eks. Major Depression Inventory samt spørgsmål fra Danskernes Sundhed – den 

nationale sundhedsprofil omkring sociale relationer. Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen at 

fokusere på fire spørgsmål til vurdering af, hvilke borgere der er i risiko for at falde. To af disse 

spørgsmål er indtænkt i PRO-FIT (Sundhedsstyrelsen, 2006).  

Spørgsmålene er blevet gennemarbejdet på flere workshops, hvor borgerne er spurgt om 

læsevenlighed, skrifttype, skriftstørrelse, formuleringer og forståelse af spørgsmål samt 

svarmuligheder. PRO-FIT er ændret ud fra borgernes tilbagemeldinger. Borgerne har meldt positivt 

tilbage, hvilket kan indikere, at der kan være en god overfladevaliditet. Overfladevaliditet referer til, 

om spørgsmålene opfattes, som de er tænkt, og om metoden fungerer til indsamling af de ønskede 

data (Balling & Brødbæk, 2010). Derudover vurderes det, at PRO-FIT indfanger væsentlige forhold i 

relation til tidlig opsporing, som kan indikere, at indholdsvaliditeten er god. Spørgsmålene bør på sigt 

gennemgå en mere systematisk validering. 

Antallet af spørgsmål i PRO-FIT er valgt på baggrund af borgerens feedback og bl.a., at flere 

spørgsmål kan betyde en risiko for, at skemaet bliver for omfangsrigt, og at borgerne derfor ikke vil 

anvende PRO-FIT. Projektledere og borgere har drøftet det etiske dilemma i at stille meget personlige 

spørgsmål uden at vide, hvor svaret går hen. Dette medførte en ændring i spørgsmål og et behov for, 

at borgerne får en personlig introduktion af PRO-FIT og viden om, hvem der har adgang til deres 

PRO-data.   

Der blev desuden tilføjet en tidsfaktor i spørgsmålene, da borgerne har svært ved at huske, hvornår 

ændringen i deres funktionsevne er sket. Denne problemstilling medførte, at følgende blev tilføjet 

“ ... Har du i løbet af de sidste 4 uger...” 

Derudover har PRO-FIT en kobling til udvalgte elementer fra Fælles sprog 3 (FSlll), der har afsæt i 

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), der beskriver både 

funktionsevnetilstande og helbredstilstande. FSlll er grundlaget for sundhedsfaglig dokumentation i 

kommunale omsorgssystemer og kan relateres til indsatser for borgerne. Derfor er de enkelte 

spørgsmål i PRO-FIT relateret til FSlll kategorier.  

 

Hvor var de største problemstillinger, og hvilke ændringer medførte de i PRO-FIT?   

• Tidsfaktor på 4 uger blev præciseret i PRO-FIT spørgsmål. 

• Borgerne ønsker at have mulighed for at give et individualiseret svar, muligheden for at 

supplere ”ja”, ”nej” skal afdækkes yderligere. 

• Det skal afklares, hvem der skal være datamodtager og handle på borgerens data. 

• Borgerne vil bestemme, om data skal sendes til kommunen, eller de selv vil handle. Derfor 

anbefales det, at der som et led i PRO-FIT udarbejdes handlemuligheder til borgeren.   
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Redskabet bliver yderligere kvalificeret af medarbejdere fra kommunerne og fra PRO-sekretariatet, og 

disse input indgår i papirversionen (Bilag 2).  

 

A4: Design af kommunale standarder og arbejdsprocesser 

Der er afholdt medarbejder workshops i Aalborg Kommune og Roskilde Kommune. Deltagerne på 

den digitale workshop er sammensat lidt forskelligt i de to kommuner, men med deltagere fra 

myndighed, forebyggende medarbejdere, hjemmepleje og sundhedsfaglige konsulenter. Deltagerne 

er medarbejdere og ledere.  

Formålet med medarbejderworkshop er at præsentere scenarier for arbejdsgange og dernæst drøfte, 

om og eventuelt hvordan, PRO-FIT kan anvendes i praksis. I figur 6 er en oversigt over, hvordan 

arbejdsgange for PRO-FIT kan se ud.  

 

Figur 6 - Scenarie for arbejdsgang PRO-FIT 

Medarbejderne mener, at PRO-FIT kan anvendes som dialogredskab, så både borger og 

medarbejder kan forberede sig og komme et ”spadestik dybere” i dialogen. Medarbejderne mener, at 

PRO-FIT vil give borgeren større viden om sig selv, og i højere grad gøre borgeren i stand til indgå 

som samarbejdspartner, og eventuelt selv kunne agere på problemstillingerne.  

Det belyses ved følgende citater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

18 
 

I dialogen med medarbejderne og borgerne er det tydeligt, at der er flere mulige aktører, når borgeren 

anvender PRO-FIT. Der er forskel på, hvem der udfører en opgave sammen med borgeren (fx tildeler 

borgen PRO-FIT, opretter i omsorgssystemet og oplærer borgeren), og hvem der modtager og 

handler på borgerens data (fx rådgiver borgeren, tilrettelægger indsatser).  

De efterfølgende fire figurer uddyber, hvordan arbejdet med PRO-FIT kan organiseres.  

Faserne fremgår i det nedenstående:  
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Modningsprojektet er blandt de første projekter i Danmark, der belyser, om det er muligt at udvikle og 

anvende PRO data til tidlig opsporing af funktionsevnetab og sygdomstegn. Det er derfor ikke muligt 

at sammenholde ovenstående scenarier med en tilsvarende indsats/redskab eller systematik. 

Projektlederne har søgt inspiration ved LIVA, som er et digitalt støtteredskab som anvendes af flere 

kommuner til livsstilændringer og bl.a. benyttes af borgere med kroniske sygdomme. I et LIVA-forløb 

sætter borgeren et mål for sin indsats, og opfølgning på målene sker i samarbejde med en 

sundhedskonsulent. Et PRO-FIT scenarie til organisering og forslag til arbejdsgange kan i et vist 

omfang sammenlignes med LIVA. Fx er det en medarbejder, der instruerer borgeren i brugen af LIVA 

og differentierer indsatserne. Borgerne indtaster selv data, som de anvender til daglig monitorering, 

og data deles med en medarbejder i kommunen, som følger op på udviklingen sammen med 

borgeren. Sammenligneligt er det, at indsatser er differentieret og ikke akutte. I relation til 

arbejdsgange og involverede aktører, så er “LIVA teamet” i Aalborg Kommune organiseret således, at 

nogle af medarbejderne også fungerer som ”gate-keeper”.  
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De har indgående kendskab til LIVA og kan vurdere, om borgeren tilhører målgruppen, eller om 

borgeren i højere grad kan profitere af et andet tilbud. Denne organisering kan indtænkes i PRO-FIT, 

hvor fase 1 med rekruttering og tildeling af PRO-FIT og fase 4 kan varetages af samme 

medarbejdergruppe.   
 

5.1.1 Sammenfatning af Modningsaktivitet A 

På baggrund af Modningsaktivitet A er der udarbejdet et generisk spørgeredskab, som løbende er 

blevet testet og justeret sammen med borgere og medarbejdere. PRO-FIT består af 10 spørgsmål, 

med tilhørende underspørgsmål. Spørgsmålene er koblet op til FSIII tilstande, som medarbejderne 

kender fra deres dokumentationspraksis i de kommunale omsorgssystemer. Der er der 

fremanalyseret fire faser for arbejdsgange til PRO-FIT:  

1. Rekruttering og Oplæring 

2. Borger anvender PRO-FIT 

3. Lokalt opsamlet PRO-data 

4. Modtager borgers data 

Det fremkom i workshops, at brugervenligheden i forhold til design, krav til funktionalitet samt 

mulighed for integration til omsorgssystemerne er afgørende. Dette bliver herved et succeskriterie for, 

at PRO-FIT kan understøtte kerneopgaven og give mening at implementere for både borgere og 

medarbejdere. Næste modningsaktivitet vil afdække det yderligere. 

 

5.2 Modningsaktivitet B: Udviklingsproces vedrørende digital borgervendt 

PRO-løsning 

 

I Modningsaktivitet B indgår følgende delaktiviteter: 

B1: Afklaring af minimumskrav til borgervendt PRO- løsning.  

B2: Etablering af it- understøttelse i projektperioden. 

B3: Krav til fremtidig it- understøttelse. 

 

B1: Afklaring af minimumskrav til borgervendt PRO-løsning i projektperiode 

Som nævnt tidligere var en del af projektet at udvikle en digital version af PRO-FIT.  

For at sikre at borgerne kan anvende og drage nytte af et digitalt PRO redskab, er fokus på design og 

usability vigtigt. Usability er brugervenlighed, og ønsket 

var gennem workshops at gøre det muligt, nemt og 

tilfredsstillende for målgruppen at anvende PRO-FIT. 

PRO-FIT skal tilpasses borgernes 

sundhedskompetence niveau, samt deres digitale 

kompetencer. 

Efter den fælles papirversion, blev en demoversion 

præsenteret på en borgerworkshop i Aalborg februar 

2020 (Figur 7). 

 

 

 Figur 7 - PRO-FIT demoversion 
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Borgerne har følgende feedback: 

• Der er behov for en ”Andet” funktion, hvis ikke spørgsmålet var dækkende. 

• Der skal være en neutral funktion, så det er klart, om borger har sagt ja/nej, eller ikke taget 

stilling til spørgsmålet. 

• Der er behov for en “Tilbageknap”, så det er muligt at gå tilbage, ændre eller gense svar. 

• Der må gerne være farver og billeder, men det må ikke blive for overskyggende. 

• Der er behov for, at spørgsmålene bliver korte og konkrete. 

• Nogle problemområder udelades, så skema ikke bliver for langt og omfattende. 

Denne demoversion udgave af PRO-FIT skal omsættes til et mere funktionelt digitalt redskab, og 

derfor indgår Aalborg Kommune og Roskilde Kommune kontrakt med en privat leverandør Serious 

Games Interactive (SGI) omkring udvikling af et digitalt redskab - særligt med fokus på usability. 

  

B2: Etablering af it-understøttelse i projektperioden 

Serious Games Interactive (SGI) udvikler læringsredskaber og spil, og har erfaringer med at skabe 

ændringer i adfærd gennem læring, viden og motivation hos brugeren. 

Efter projektledernes dialogmøde med SGI vælger styregrupperne i Aalborg Kommune og Roskilde 

Kommune at indlede samarbejde med SGI. Der udarbejdes fælles kontrakt og databehandleraftale. 

Endelig kontrakt er underskrevet medio 2020, hvor milepæle, leverancer, borger workshops og 

løbende tilpasninger af det digitale redskab er beskrevet, så det derved blev muligt at udvikle en 

midlertidig løsning for it-understøttelse i Modningsprojektets levetid. 

Borgere fra målgruppen blev spurgt, enten i forbindelse med ophold på rehabiliteringscenter eller 

gennem hjemmeplejen, om de havde lyst til at medvirke i denne proces. Der blev afholdt 2 workshop 

med i alt 7 deltagere fra Aalborg Kommune og Roskilde Kommune og efterfølgende suppleret af 

ekstra afprøvninger hos borgere.  

Formålet med workshops var at teste brugervenligheden af PRO-FIT. Gennem iagttagelse af 

deltagerne opnår projektlederne indsigt i, hvordan PRO-FIT fungerer. Fx om deltagerne kan finde ud 

af at navigere i PRO-FIT, kan de finde ud af at komme videre til næste spørgsmål, er funktionerne 

nemme at anvende samt er teksten nem at læse og forstå.  

Gennem observationer, brug af tjekskema udarbejdet af SGI (Bilag 3) samt dialog, blev erfaringerne 

løbende anvendt til at tilpasse PRO-FIT.   

 

PRO-FIT kan testes på  https://pro-fit.roskilde.seriousgames.net/#/ med bruger ID: test 

 

Afprøvning af PRO-FIT: 

Borgerne sidder ved hvert sit bord med en iPad. PRO-FIT introduceres med baggrund, 

udviklingsproces og status på Modningsprojektet. Borgerne underskrev samtykkeerklæring inden 

deltagelse og bliver tildelt et bruger ID. Borgerne informeres om, hvordan afprøvningen vil ske og 

introduceres til tjekskema. På workshop deltog projektstyrere og SGI. 

Herunder præsenteres erfaringer og problemstillinger fra workshop 1 og workshop 2.  

Workshop 1:  

Deltagerne i workshop 1 har været på Rehabiliteringscenter, de har tidligere deltaget i workshops i 

Modningsprojektet og er fortsat meget interesseret i at deltage i udviklingen af PRO-FIT. De inviteres 

til at være med til at kvalificere PRO redskabets opbygning og den digitale version PRO-FIT.  

https://pro-fit.roskilde.seriousgames.net/#/
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Borgerne er vant til at anvende computer samt iPad og har digitale kompetencer, som de bruger 

dagligt.  

Borgerne går straks i gang med at udfylde PRO-FIT på iPad, men en borger har lidt svært ved at 

ramme felter, og test markeres eller forstørres, fordi borgeren holder sin finger for længe det samme 

sted. Se billede 1. 

 

 

  

Billede 1 – Screendump af spørgsmålet i PRO-FIT, og eksempel på hvordan billede forstørres og ændres, hvis boger holder 

finger for længe på iPad. 

 

Hvilke kommentarer har borgerne? 

Borgerne synes, at ja/ nej kategorier er for simple og dermed ikke giver et nuanceret billede af deres 

svar. Som en borger siger:  “... for så enkelt synes jeg ikke, livet er”. Derfor ønsker borgerne et 

kommentarfelt, så de har mulighed for at nuancere deres svar. Det samme ønske fremkom på 

tidligere workshop.  

En borger uddyber dette ved spørgsmålet på billede 2, i følgende citat:  

 

 

En anden borger nævner en lignende problemstilling i spørgsmålet om “ at udføre de samme sociale 

aktiviteter, som jeg plejer”. Som borgeren siger: “... det er jo ikke fordi jeg har været trist, men det er jo 

pga. Corona, at jeg ikke kommer ud til sociale aktiviteter …. og det ville jeg skrive i et kommentarfelt”.  

Billede 2 - Screendump af spørgsmål under "Socialt" 
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Samlet synes borgerne, at spørgsmålene er forståelige og nemme at svare på. Selvom de er klar 

over, at “ja” og “ nej” felter er nemmere for dem, der skal læse svarerne, ønsker de et kommentarfelt 

for at kunne uddybe deres svar.  

Borgerne på workshoppen drøfter også, om alle borgere kan finde ud af PRO-FIT, fordi ikke alle 

ældre mennesker ikke har digitale kompetencer. De nævner risiko for “ ulighed i sundhed”.  

Borgerne vurderer selv, at de let kan svare på spørgsmålene i løbet af 2-3 minutter og måske op til 10 

minutter, men siger “...at tiden er ligegyldig, men det betyder også noget, hvor lang tid, man skal 

tænke sig om, inden man svarer”. 
 

Hvilke erfaringer og ændringer medførte 1. workshop?  

Projektledere indsamlede data fra workshop og besluttede i samarbejde med leverandør, hvilke 

ændringer, der ville forbedre PRO-FIT. 

1. Leverandør arbejder på at ændre “trykfølsomheden” på skærm for at undgå, at borgerne kan 

forstørre eller kopiere tekst. 

2. Leverandør tilføjer et kommentarfelt. 

3. Leverandør retter til med sproglige forbedringer. 

Der blev også drøftet problemstillinger, som borgerne ikke har nævnt, men som blev observeret:  

• Om borgeren har mulighed for at kunne gå tilbage i skema. 

• Om farver skal ændres. 

• Om en procesbarre, der markerer, hvor langt borger er nået, skal gøres tydeligere i farven.  

• Opsætning af spørgsmål (hovedspørgsmål kommer ind fra top og underspørgsmål kommer 

ind fra siden.  

• Brug af billeder (nogle borgere har ikke set billederne, andre synes billederne viser noget om 

næste spørgsmål).  

• Versaler, fed tekst, introside, oplæsningsfunktion og slutside.  

• Borgernes svar integreres på en csv fil (Comma Separated Values fil). Det betyder, at data fra 

PRO-FIT udveksles til et Excel ark, som viser et samlet overblik over borgerens besvarelser. 

Dette sker på en hjemmeside (interface), hvor kun projektlederne har adgang til. 
 

Workshop 2:  

Deltagerne på workshop 2 var udvalgt af leder i en hjemmeplejegruppe ud fra følgende kriterier: 

Borgere modtager mindre pakker til rengøring og personlig pleje, har inden for det sidste år oplevet 

ændringer i funktionsevne og er i stand til at give tilbagemeldinger og indgå i dialog.  

De adspurgte borgere vil gerne hjælpe med at udvikle et spørgeskema, som kan være til gavn for 

andre. De fleste sagde ja tak til at deltage efter besøg af projektleder, som gav dem yderligere 

information om Modningsprojekt og kommende workshop.  

Bortset fra én borger har ingen af borgerne digitale kompetencer og har ikke kendskab til iPad, 

smartphone eller computer. Den ene borger anvender digitale devices dagligt.  

Da borgerne aldrig har betjent en iPad, får de hjælp til at åbne iPad, trykke på ikon, få forklaring på 

forskelle mellem en fysisk knap og en touchskærm. De får hjælp til at skrive bruger ID (fx at skifte 

mellem tal og bogstaver), forklaring på hvor bogstaver ligger på et tastatur, støtte i at begynde med at 

udfyldelse PRO-FIT og fx forklaring på, hvad “luk vindue” betyder. 
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Hvilke kommentarer har borgerne? 

Efter en introduktion til iPad og PRO-FIT går borgerne i gang med at udfylde.  

De sidder meget koncentreret ved egne borde, og projektledere faciliterer undervejs. 

En af borgerne kan ikke trykke på iPad pga. dårlig håndfunktion og tørre fingerspidser. Derfor 

afprøver borgeren med succes en pen til at markere på skærmen. Se billede 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 3 - Borger anvender pen til at trykke på skærm 

 

Borgerne bliver spurgt om kommentarfelt. De er samlet set glade for at have mulighed for at anvende 

det. To deltagere anvender feltet for at kunne “… forklare lidt mere om, hvad jeg mente”, og fordi de 

synes, at ja/nej feltet er “ hårdt og brutalt”. Se billede 4 for et eksempel på, hvordan kommentarfeltet 

indgår i PRO-FIT. 

Billede 4 - Screendump af spørgsmål med kommentarfelt 
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Borgerne synes, at spørgsmålene giver mening for dem, og at de bliver ledt godt igennem alle 

spørgsmålene. Ingen af borgerne har behov for at vide, hvornår PRO-FIT er slut på trods af, at alle 

borgere er blevet opfordret til at markere “krop”, “psykisk” og “socialt” for derved at teste alle 

spørgsmål. 

 

Ved følgende citat fremgår det, at borgerne reflekterer over 

egen situation, når de udfylder skema. 

 

Borgerne oplever det som om, at skemaet er udarbejdet til 

dem og dermed et personligt skema og siger også “... med 

det her skema kommer svaret jo ikke til at gå gennem 

andre”. Borgerne kan godt forestille sig, at PRO-FIT kan 

anvendes til borgere som dem, og at deres svar kommer “ind til nogen i kommunen”.  

Forventninger til hvad der skal ske med borgernes svar drøftes, og borgerne fortæller, at de gerne vil 

kontaktes af kommunen. De har ikke nødvendigvis behov for mere hjemmehjælp, men vil bare gerne 

drøfte deres svar med nogen, og så kan det være, at råd og vejledning kan hjælpe dem videre til 

noget, de selv kan gøre.  

 

Hvilke erfaringer og ændringer medførte 2. workshop? 

Projektledere indsamlede data fra workshop og besluttede i samarbejde med leverandør, hvilke 

ændringer der ville forbedre PRO-FIT. 

• Fjern unødig tekst fx “ luk vindue”, “ tryk på en eller flere emner”   

• SGI arbejder videre med touchskærm, da borgerne stadig har problemer med at trykke på 

knapperne. Der er muligvis en sammenhæng mellem at skrive i tekstbokse (kommentarfelt) 

og anvendelsen af touchskærm. 

Der blev også drøftet problemstillinger, som borgerne ikke har nævnt, men som blev observeret: 

• Hvis borgeren trykker nej til at dele med Aalborg Kommune eller Roskilde Kommune skal 

data ikke gå til interfacen. Borgerens telefonnummer skal heller ikke fremgå. 

• Angående spørgsmål ”oplever du problemer med at huske”. Et underspørgsmål hertil er 

”siger dine pårørende at du har problemer med at huske”. Dette underspørgsmål skal ændres 

til et niveau 1 spørgsmål (Bilag 2). 

• Den primære platform i Modningsprojektet er iPad, men det er muligt at se PRO-FIT på 

smartphone – dog med reduceret opsætning.  

 

B3: Krav til fremtidig it-understøttelse 

I Modningsprojektet er der fremkommet opmærksomhedspunkter til fremtidige krav til it-

understøttelse. Dette omhandler i høj grad brugervenlighed for borgere og medarbejdere samt 

mulighed for at genbruge og dele informationer i omsorgssystem og på tværs af sektorer.  

Brugergrænsefladen  

For borgere i målgruppen skal brugergrænsefladen være overskuelig, let at anvende samt opleves 

brugervenlig. Borgerne har behov for en enkel opsætning, som ikke forstyrres af unødige farver og 

billeder, og som gennem intuitiv opsætning leder til svarmuligheder.  

Spørgsmålene skal være enkle og relevante, og der skal ikke være for mange. Det er ønskeligt, hvis 

besvarelser fra andre PRO redskaber (fx diabetes eller hjerterehabilitering) kan sammenkøres med 

PRO-FIT, så generiske spørgsmål kan genanvendes. 
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Det primære fokus i Modningsprojektet er at anvende PRO-FIT som dialogredskab. Men det har 

været drøftet med borgere og medarbejdere, om borgernes PRO-data kan kobles til 

handlingsanvisninger for borgeren, så de har mulighed for selv at agere, før de vælger at sende PRO-

data til deres kommune. Et eksempel kan fx være et link til kommunes forebyggende tilbud om fald, 

sociale aktiviteter på det lokale aktivitetscenter eller et link til nationale anbefalinger omkring fx 

ernæring til borgere med uønsket vægttab. Denne mulighed kan understøtte borgernes 

sundhedskompetence og give dem ejerskab i forhold til at handle på egen sundhed. 

For medarbejdere skal brugergrænsefladen også være enkel og brugervenlig, og skal kunne indgå 

som en naturlig del af deres arbejdsgang, deraf ønsket om kobling til omsorgssystemet. PRO-FIT 

data kan trækkes ud som csv filer, som kan sættes op i en simpel sortering. Figur 8 viser dataudklip 

fra en borger, der oplever ændringer på alle områder. Borgerens svar anvendes som udgangspunkt 

for dialog, og hvis borgeren anvender PRO-FIT flere gange, er det relevant at kunne se tidligere svar 

og dermed få et overblik med progressive data. 

 

 
Figur 8 - PRO-FIT data 

Det vil desuden være relevant at kunne sammenholde data på tværs af kategorierne krop, psykisk og 

socialt, da algoritmer her kan styrke prædiktionen af hvilke borgere, der er i risiko for funktionstab eller 

et sygdomsforløb. Et eksempel er en kombination af daglige gøremål, vægttab og tidligere fald, som 

en stærk indikator for, at borgeren har tabt funktionsevne og er i risiko for at falde igen. Algoritmen 

kan herefter foreslå handleanvisninger, så det er nemt for borger og medarbejder at tilrettelægge 

indsatser.   

Data fra omsorgssystemet bør genanvendes, og medarbejderne skal kunne tilgå PRO-FIT ved enkelt 

login.   

 

Fælles offentlig IT-infrastruktur 

“Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle” er overskriften på strategien for den 

digitale sundhed 2018-2022, som er udarbejdet af regeringen, KL og Danske Regioner 

(Sundhedsdatastyrelsen, 2019).  

Den fælleskommunale rammearkitektur, som har strategisk ophæng i den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi, kan bidrage til et sammenhængende IT-landskab på tværs af sektorer og være 

med til at sikre, at relevante data bliver anvendt mellem almen praksis, regionen og kommunens 

omsorgssystem i samarbejde med borgeren og dermed til gavn for borgeren (Kommunernes 

Landsforening, 2021). Sammenhængen mellem PRO-FIT og rammearkitekturen er drøftet med KL, 

og rammearkitekturen kan være et underliggende fundament for en permanent digital version, så 

generiske byggeblokke (altså IT-komponenter) kan anvendes på tværs af omsorgssystemer. De 

generiske begreber kan samle og sidestille data fra- og om borgeren. Data kan anvendes af borgeren 

selv, deles med evt. sygehus, praktiserende læger og det kommunale sundhedsområde. 

Byggeklodser “ sag” og “dokument” kan anvendes til at håndtere borgerens data på tværs af aktører 

og ”aktivitet”, ”indsats” og ”tilstand” muligvis anvendes i PRO-FIT. 
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Der bør sikres sammenhæng mellem data fra PRO-FIT og omsorgssystemer, så medarbejdere kan 

anvende borgerens data som en del af deres faglige ræsonnering. De enkelte hovedspørgsmål i 

PRO-FIT er derfor koblet til relevante FSIII-tilstande både funktionsevnetilstande samt 

helbredstilstande (Bilag 2 - papirversion og afsnit A3). Koblingen mellem FSlll, omsorgssystemer og 

borgerens PRO-data gør det muligt for medarbejdere at se data, som tidligere er dokumenteret af 

borger eller kollega.  

 
Kommunal PRO 

For at imødekomme det stigende behov for IT-understøttelse har Odense, Aalborg, Aarhus og 

Københavns kommuner gennemført et udbud på en digital løsning til brug for kommunale PRO-

initiativer. Københavns Kommune er udpeget som udbudsførende organisation, og initiativet sker i 

tæt samarbejde med KL’s faglige PRO-styregruppe. Alle 98 kommuner er en del af udbuddet, og har 

mulighed for at indgå i en fælles kontrakt med den vindende leverandør om udvikling, levering, 

vedligehold, drift, support og videreudvikling af en it-løsning til brug for PRO-initiativer i kommunerne. 

Projektet er i udbudsfasen, og kontrakt indgås i april 2021. I maj 2022 forventes det, at kommunerne 

kan anvende IT-løsningen.  

Det er ambitionen, at IT-løsningen kan kvalificere dialog mellem borger og den 

sundhedsprofessionelle medarbejder, så borgeren kan tilbydes et mere fleksibelt og individuelt forløb, 

samt opnå øget livskvalitet og større tryghed ved at blive bedre til at mestre egen helbredssituation.  

IT-løsningen til Kommunal PRO kommer til at indeholde følgende: 

• Administrator kan opsætte visning og handlingsvejledning, så medarbejder kan få støtte i 

forbindelse med planlægning af indsats og handlinger. 

• Tildeling og udsendelse af spørgeskemaer til borgere. 

• Tilgå besvarelse af spørgeskemaer fra borgerne. 

• Visning og udveksling af besvarelser mellem medarbejdere. 

• Deling af spørgeskemaer og besvarelser på tværs af sektorer. 

 

Genbrug af FUT-infrastrukturen  

IT-løsningen anvender den nationale telemedicinske infrastruktur, som er etableret i forbindelse med 

projektet Fælles Udbud, Udvikling og Udbredelse af Telemedicin (FUT). Genbrug af infrastrukturen 

gør det er muligt at genbruge fx spørgeskemaudarbejdelse, deling via den national PRO-infrastruktur, 

sikker dataopbevaring, sikker dataadgang og kobling til kommunal brugerstyring. Derved bliver det 

muligt for medarbejderne at tilgå PRO-data via omsorgssystemer og dele/udstille data via FUT-

infrastrukturen på tværs af sektorer (kommuner, regioner og almen praksis). 

Den Kommunale PRO-løsning består således primært af den brugergrænseflade, som medarbejdere 

i kommunerne skal arbejde i samt en noget simplere brugergrænseflade til borgeren. Løsningen 

forventes at være en kombination af specialudviklet og standardprogrammel, plus en integration til 

FUT Infrastrukturen. 

Modningsprojektet referer til Kommunal-PRO i forhold til IT-understøttelse og en evt. implementering 

af PRO-FIT. Den nationale IT-løsning er et projekt, som muliggør, at data kan deles, og øger 

mulighederne for at se borgerens helbredstilstand i et bredere perspektiv end blot det enkelte problem 

eller diagnose. Herved kan der opnås en højere grad af beslutningsstøtte til og prædiktion af, hvilken 

behandling eller indsats, den enkelte borger har behov for at forebygge funktionsevnetab eller 

sygdom. 
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5.2.1 Sammenfatning af Modningsaktivitet B 

I Modningsaktivitet B blev det generiske spørgeredskab på papir udviklet til den digital version PRO-

FIT. På baggrund af erfaringerne med en selvudviklet demoversion og bearbejdede spørgsmål 

indledes et samarbejde med SGI omkring udviklingsprocessen af PRO-FIT.  

Udviklingsprocessen indeholdt feedback fra borgerne på workshops og løbende tilpasning af PRO-

FIT. Det er nødvendigt med introduktion til anvendelse af iPad for borgere, der ikke er vant til at 

anvende digitale devices. Efter introduktion er oplevelsen af PRO-FIT, at det er nemt at anvende, og 

spørgsmålene er relevante for målgruppen. I denne proces fremkom det, at brugervenlighed for 

målgruppen handler om enkelhed i forhold til billeder, farver og formulering samt opsætning af 

spørgsmål og svar. Borgerne fremhæver særligt, at svarkategorier skal udvides, så de har mulighed 

for at give et nuanceret svar i et kommentarfelt. 

Borgere og medarbejdere påpeger, at det er vigtigt, at data kan genbruges og deles på tværs af 

sektorer, så borgerne oplever sammenhæng, og ikke skal fortælle de samme oplysninger til flere 

medarbejdere. Medarbejderne ønsker enkle arbejdsgange, hvor de er nemt at tilgå PRO-data og 

sammenholde borgernes oplysninger med den sundhedsfaglige dokumentation. Det betyder, at en IT-

infrastruktur skal kunne honorere disse krav. 

En problemstilling, der også fremkom i Modningsaktivitet B, omhandler PRO-FIT potentiale, og 

hvorvidt PRO-data kan påvirke visiterede ydelser. Derfor kan en omkostningsminimeringsanalyse 

belyse konsekvenser for den kommunale opgavetilrettelæggelse ved øget brug af PRO-data til tidlig 

opsporing. 

 

 

5.3 Modningsaktivitet D: Evaluering og formidling af projektresultater 

 

I Modningsaktivitet D indgår følgende delaktiviteter: 

D1: Fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål.  

D2: Etablering af evalueringsdesign. 

D3: Løbende opfølgning og evaluering af effekt. 

D4: Formidling af resultater. 

Delaktiviteterne D1 og D2 danner ramme for projektet, og belyses under afsnit 4. Metode og Design. 

Nedenstående afsnit er et udsnit af Omkostningsminimeringsanalysen, hvor bearbejdning og analyse 

af data er udarbejdet af Center for Almen Medicin, Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. På 

baggrund af dette samarbejde er der udarbejdet en rapport, som kan rekvireres ved projektlederne. 

 

D3: Løbende opfølgning og evaluering af effekt 

Det er er stadig usikkert, hvorvidt PRO-FIT kan identificere borgere, som oplever ændringer i deres 

habituelle tilstand og understøtte arbejdsgange således, at der bliver igangsat en hurtig og rettidig 

indsats. Men i omkostningsminimeringsanalysen antages det, at PRO-FIT kan understøtte en hurtig 

og rettidig indsats, og formålet med omkostningsminimeringsanalysen er hermed at belyse den 

økonomiske betydning af PRO-FIT.    

Grundet projektets rammer og kompleksiteten i målgruppen er det ikke muligt at afdække alle 

problemområder i PRO-FIT. Problemfeltet afgrænses, og i omkostningsminimeringsanalysen belyses 

de økonomiske konsekvenser forbundet med fald. Det antages derved, at PRO-FIT kan opspore 

borgere, der er i risiko for at falde, hvilket uddybes i det nedenstående.  
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Problemområde til omkostningsminimeringsanalysen 

Fald er et komplekst problemområde, som medfører store omkostninger både på individniveau og 

samfundsniveau. Organisatorisk er der derfor fokus på at optimere forebyggelsesindsatsen. Fald er 

den hyppigste ulykke blandt ældre borgere, da op mod en tredjedel af borgere over 65 år oplever 

mindst et fald om året (Sund By Netværket, 2016). Et fald er en af de primære årsager til tab af 

funktionsevne, som derved øger risikoen for yderligere fald. 

Tidlig identifikation af risikofaktorer og tilbud om deltagelse i faldforebyggende indsatser kan nedsætte 

risikoen for faldulykker og relateret sygdom, nedsætte risikoen for fald i funktionsevnen og i bedste 

fald forebygge død. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af en litteraturgennemgang anbefalet at 

fokusere på fire spørgsmål, der kan understøtte, hvilke borgere der bør vurderes med henblik på 

forøget risiko for fald (Sundhedsstyrelsen, 2006), hvoraf to af disse spørgsmål indgår i PRO-FIT. 

Ydermere viser evidens, at der i relation til at identificere borgere i faldrisiko skal være fokus på 

følgende områder: tidligere fald, daglige gøremål (almindelig daglig livsførelse – ADL), frygt for fald, 

depression, balance og svimmelhed (Lusardi, et al., 2017). Disse områder berøres i PRO-FIT, og det 

antages derfor, at PRO-FIT er i stand til at identificere borgere, der er i risiko for fald. Der tages derfor 

udgangspunkt i fald, og omkostningerne relateret hertil i beslutningstræet.   
 

Målgruppe 

For at kunne undersøge en eventuel økonomisk effekt af PRO-FIT er det nødvendigt at udvælge den 

målgruppe, som værktøjet er tiltænkt. I Drejebogen har analyser peget på den gruppe af borgere, der 

udelukkende modtager praktisk hjælp, eller de mest selvhjulpne borgere, der modtager personlig 

pleje (PA Consulting , 2017). Borgere som hjemmeplejen ikke ser så hyppigt. I 

omkostningsminimeringsanalysen tages der derfor udgangspunkt i borgere, som får max 1 times 

hjælp om ugen.  

 

Metode  

Denne analyse viser de gennemsnitlige omkostninger for et fald blandt målgruppen. Økonomisk data 

er inkluderet fra faldet til endt behandlingsforløb i forbindelse med faldet, herunder behandling, 

rehabilitering, hjemmepleje og sygepleje.   

Der vælges et tværsektorielt perspektiv, som inkluderer den direkte omkostning for hospital samt 

kommuner. Overordnet set er der anvendt generiske data, som er identificeret gennem litteraturen, og 

som eksperter vurderer er generaliserbar for målgruppen. 

Udover et beslutningstræ er der udarbejdet en sensitivitetsanalyse til at håndtere de usikkerheder, der 

er forbundet med analysen. Der er udarbejdet en scenarieanalyse til at beregne påvirkningen af de 

mest udslagsgivende parametre for analysen, samt hvordan variationer vil forandre analysens 

resultat.   
 

Beslutningstræ 

Denne omkostningsminimeringsanalyse tager udgangspunkt i arbejdsgange for Aalborg Kommune, 

som fremgår af www.arbejdsgange.aalborg.dk. Ud fra et borgerperspektiv repræsenterer 

beslutningstræet de forskellige veje igennem sundhedssystemet, som borgeren kan opleve i relation 

til et fald – usual care og interventionsvejen PRO-FIT.   

Uddybende gennemgang af de enkelte veje i beslutningstræet gennemgås i den rapport omkring 

omkostningsminimeringsanalysen, der kan rekvireres. Beslutningstræet fremgår af figur 9. 

http://www.arbejdsgange.aalborg.dk/
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Figur 9 - Beslutningstræ 
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I beslutningstræet er grenene i PRO-FIT efter et fald identiske med usual care, det er fordelingen af 

målgruppen, der ændrer sig efter anvendelse af PRO-FIT.  

Indføring af PRO-FIT vil medføre organisatoriske ændringer i arbejdsgangene for forebyggelse af 

fald, da de nuværende arbejdsgange ikke inkluderer et borgerrettet redskab. PRO-FIT vil ikke erstatte 

nuværende arbejdsgange men vil fungere som et supplement. Det betyder, at der med indførelsen af 

PRO-FIT stadig udføres sædvanlige arbejdsgange, når en borger falder. Altså en faldregistrering, -

screening og evt. -udredning. Det forventes, at PRO-FIT kan reducere antallet af borgere, der har 

behov for visiteret ydelser ved at iværksætte og understøtte, at borgeren bliver bevidst om 

risikofaktorer og eventuelt får ændret sin medicin eller bliver tilknyttet aktivitetstilbud, inden de falder. 

Herved ændres fordelingen i risikogrupperne, så der vil være færre borgere, der falder og færre i 

højrisikogruppen. 

Ved PRO-FIT kontinuerlige monitorering og handlingsanvisninger antages det derfor, at borgers risiko 

for fald er på et lavere niveau end med usual care, så “første” fald udskydes eller helt undgås. Den 

forebyggende indsats, som PRO-FIT kan foranledige, kan anskues både som en højrisiko- og 

massestrategi, som anbefalet af artiklen fra Sund By Netværk til forebyggelsen af fald (Sund By 

Netværket, 2016).  

Faldtendensen for borgere i usual care er baseret på data fra litteraturen, hvor eksperter fra blandt 

andet Aalborg Kommunes faldteam har været med til at kvalificere fordelingerne i 

risikopopulationerne. 

Ved antagelse om implementering af PRO-FIT i Aalborg Kommune blev følgende defineret: 

• 10% af målgruppen er i højrisiko og tilbydes en visiteret ydelse (udredning) som led i 

højrisikostrategien.  

• 50% af målgruppen er i mellemrisiko og tilbydes en uvisiteret ydelse som led 

massestrategien. 

• 40% af målgruppen er i lavrisiko, da borgerne ikke umiddelbart har risikofaktorer for fald. Det 

antages derfor, at disse fald ikke er forebyggelige. Denne målgruppe fremgår som “baseline” 

for faldrisikoen, da det ikke er muligt at reducere faldrisikoen med en intervention for denne 

gruppe, når der ikke kan identificeres risikofaktorer for fald. 
 

Resultater af omkostningsminimeringsanalysen 

Det forventede resultat af undersøgelsen “base case”, hvor målgruppen er borgere, der er i risiko for 

at falde, resulterede i en gennemsnitsomkostning pr. borger på: 

• DKK 3573 for usual care 

• DKK 3343 for PRO-FIT 

Dette svarer til en reduktion af udgifter pr. borger på DKK 230 eller 6,3% ved anvendelsen af PRO-

FIT. 
 

Scenarieanalyse 

Derudover opstilles der forskellige scenarier, hvor der ændres på PRO-FIT sensitivitet og 

omkostningerne forbundet med faldudredning. Disse faktorer er udvalgt, da omkostninger er identiske 

i begge grene - undtagen omkostningen på faldudredningen, som kan variere.   

Base case antager, at PRO-FIT er i stand til at identificere alle borgere i de respektive risikogrupper. 

Denne scenarieanalyse tager udgangspunkt i, at PRO-FIT kun er i stand til at fordele 50% borgerne i 

høj og mellem-risikogruppen. Scenarie 1 resulterede i en gennemsnitsomkostning pr. borger på DKK 

3832 og DKK 3580 for henholdsvis PRO-FIT og usual care, hvilket svarer til en øget omkostning på 

DKK 252 eller 7% ved anvendelsen af PRO-FIT per. borger. 

• Scenarie 1 (Sensitivitet reduceres med 50%) = Øget omkostning på 7% 
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Det var ikke muligt at medtage alle omkostninger for faldudredningen, og da analysens resultat er 

særligt sensitiv for denne omkostning, øges omkostningerne derfor fra DKK 3257 til DKK 8000. 

Scenarie 2 resulterede i en gennemsnitsomkostning pr. borger på DKK 4077 og DKK 4194 for 

henholdsvis PRO-FIT og usual care, hvilket svarer til en reduktion på DKK 117 eller 2.8% ved 

anvendelsen af PRO-FIT per. borger. 

• Scenarie 2 (Omkostningerne for én faldudredning stiger fra DKK 3257 til DKK 8000 per 

udredning) = Reduktion af omkostninger på 2,8% 

Der undersøges også et worst case scenarie, hvor både omkostningen for en faldudredning øges til 

DKK 8000 og sensitiviteten af PRO-FIT reduceres med 50%. Denne analyse repræsenterer den 

maksimale økonomisk påvirkning. Scenarie 3 resulterede i en gennemsnitsomkostning pr. borger på 

DKK 4733 og DKK 4194 for henholdsvis PRO-FIT og usual care, hvilket svarer til en øget omkostning 

på DKK 539 eller 12.9% ved anvendelsen af PRO-FIT per. borger. 

• Scenarie 3 (worst case, reducerer sensitivitet og øget omkostninger for en faldudredning) = 

Øget omkostning på 12,9% 
 

Diskussion af omkostningsminimeringsanalysens metode 

Grundet den valgte analyse, en omkostningsminimeringsanalyse, inkluderes udelukkende 

omkostninger, hvilket betyder, at eventuelle sundhedsgevinster ikke medtages. 

En omkostningsminimeringsanalyse belyser derfor ikke det fulde billede af den reelle effekt af PRO-

FIT. Her vil en kost-effektivitetsanalyse være egnet, da denne type analyse også inkluderer 

interventionens sundhedsgevinster. 

På trods af at det ikke har været muligt at medtage alle reelle omkostninger, og at analysen har 

metodiske begrænsninger, vurderes det dog, at resultatet kan anvendes til at belyse de økonomiske 

konsekvenser, som indførelsen af PRO-FIT vil medføre i Aalborg Kommune. Analysen kan derfor 

anvendes som det grundlæggende arbejde for en eventuelt udvidet og mere dybdegående analyse, 

hvis beslutningstagerne vurderer, at PRO-FIT skal afprøves i et større setup. 
 

Diskussion af omkostningsminimeringsanalysens resultater 

I base-casen resulterede anvendelsen af PRO-FIT i en reduktion af omkostninger på 6.3% under 

antagelsen, at PRO-FIT kan identificere alle borgere i faldrisiko. Når der derimod blev justeret på 

PRO-FIT sensitivitet med 50%, resulterede det i en øget omkostning på 7%. Det betyder at PRO-FIT 

skal have en sensitivitet på omkring 75% med den nuværende model for at gå i nul. En sensitivitet 

over 75% vil derfor resultere i en reduktion af omkostninger, hvor en sensitivitet under 75% vil 

resultere i øget omkostninger. 

Der er kun inkluderet omkostninger for den del af målgruppen, som falder og pådrager sig en 

hoftefraktur under de behandlingskrævende traumer. Hvis de resterende skadestyper for 

behandlingskrævende traumer var inkluderet i analysen, vil det derfor betyde, at PRO-FIT vil være 

omkostningseffektivt ved en sensitivitet lavere end 75%.  

Omkostning på en faldudredning er også en af de udslagsgivende parametre, da denne tilbydes både 

før og efter et fald under PRO-FIT. Men selv med en gennemsnitlig omkostning på DKK 8000 pr. 

faldudredning resulterede PRO-FIT stadig i en reduktion af omkostninger. Det antages ikke, at 

gennemsnitsprisen på en faldudredning vil overstige DKK 8000 med udgangspunkt i det data, der er 

anvendt til denne analyse.  

I analysen er en række omkostninger fravalgt, grundet den ekstreme kompleksitet, der er forbundet 

med fald og manglen på litteratur, der beskriver sammenhængen heraf. Herunder blandt andet 

hvilken indflydelse fald har på risikoen for, at en borger kommer på plejehjem. Årsagen til, at en 

borger kommer på plejehjem, er multifaktoriel, og det er derfor svært at beregne den indflydelse, et 

fald kan have på denne proces. 
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Desuden er det uvist, hvilke omkostninger der vil være til en eventuel leverandør vedrørende drift og 

vedligehold af PRO-FIT. Dette afklares på sigt med Kommunal PRO, se afsnit B3.  

Det betyder, at analysens resultat er et konservativt bud på den effekt, PRO-FIT kan medføre i 

relation til omkostninger ved et fald. 

Yderligere er det uklart, hvordan borgerens brug af PRO-FIT kan have en både sundhedsmæssig og 

økonomisk konsekvens inden for andre problemområder i PRO-FIT, dernæst hvordan algoritmer vil 

kunne understøtte PRO-FIT sensitivitet. Fx om borgeren har tabt sig uden grund og har fået sværere 

ved at udføre daglige gøremål - vigtige indikatorer for fald.  

 

5.3.1 Sammenfatning af Modningsaktivitet C  

Samarbejdet med Center for Almen Medicin, Klinisk Institut ved Aalborg Universitet blev indledt for at 

få viden om, hvilken indflydelse øget brug af PRO data har på den kommunale 

opgavetilrettelæggelse. Omkostningsminimeringsanalysen belyser kun problemområdet fald, hvor 

forventningen er, at PRO-FIT vil kunne opspore borgere, før de falder, og dermed før de har behov for 

fx en genoptræningsplan eller en visiteret indsats. Analysens resultater tyder på, at det vil være 

fordelagtigt at indføre PRO-FIT til at supplere den faldforebyggende indsats. Det har dog ikke været 

muligt at medtage alle omkostninger i analysen, men hvis flere omkostninger medtages, vil det øge 

PRO-FIT potentiale. 

Flere borgere har løbende givet udtryk for, at det i høj grad også handler om, at de har behov for 

vejledning i, hvad de selv kan gøre for at forebygge funktionsevnetab og sygdom. Det er muligt, at 

PRO-FIT vil medføre flere kontakter til Kommunen, men det vil forventeligt være kortere forløb og i 

højere grad uvisiterede indsatser.  
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6. Modningsprojektets konklusioner og anbefalinger 
Formålet med Modningsprojektet har været at:  

1. At afdække om det er muligt at afgrænse målgruppen for at sikre fagligt og organisatorisk 

relevante data. 

2. At udvikle et fagligt relevant PRO redskab om borgerens funktionsevnetab og sygdomstegn. 

3. At udvikle en prototype af en borgervendt digital løsning. 

4. At udvikle og designe kommunale arbejdsgange og implementering af den digitale løsning. 

På baggrund af Modningsprojektets proces og resultater har det vist sig, at det er muligt at udvikle et 

digitalt PRO redskab til tidlig opsporing af funktionsevnetab og begyndende sygdomstegn, som 

borgere og medarbejdere i hjemmeplejen vil anvende. Modningsprojektet har udviklet og testet en 

borgervendt digital løsning, men det har ikke været muligt at opskalere og afprøve PRO-FIT i en 

større kontekst. Modningsprojektet anbefaler derfor videre forskning før en eventuel implementering 

af PRO-FIT. 

På baggrund af Modningsprojektets resultater gives følgende anbefalinger:  

• Det anbefales at arbejde videre med PRO-FIT. Borgere og medarbejdere anerkender, at 

borgerens PRO data om funktionsevnetab og begyndende tegn på sygdom i høj grad kan 

understøtte en rettidig og individuelt tilpasset indsats, der muliggør, at borgeren får en større 

grad af selvbestemmelse i deres forløb.  

 

• Det anbefales, at én fremtidig løsning kan rumme borgernes individuelle uddybninger. 

PRO-FIT er udviklet sammen med borgere og medarbejdere – 10 spørgsmål og 

underspørgsmål som fokus på borgerens fysiske, psykiske og mentale funktion som en 

helhed. PRO-FIT rummer spørgsmål indenfor fysiske, psykiske og sociale områder, som 

målgruppen oplever som værende særlig relevante og meningsfulde for ældre borgere. 

Borgerne påpeger, at det er nødvendigt med et felt til kommentarer, der muliggør en 

nuanceret besvarelse af spørgsmål.                                      

 

• Det anbefales, at borgerne modtager en kort introduktion til brug af en iPad – som er 

tilpasset deres digitale kompetencer - inden brugen af PRO-FIT. PRO-FIT og designet 

skal være let forståeligt og enkelt at svare på, også selvom målgruppen ikke har digitale 

kompetencer. Til workshops fremkom det, at borgere, som ikke tidligere har haft en iPad i 

hånden, kunne anvende den digitale demoversion PRO-FIT.   

 

• Det anbefales, at der indgår handleanvisninger, så borgeren får mulighed for at handle 

på egen situation uden, at kommunen bliver involveret. Det tyder på, at PRO-FIT øger 

borgernes sundhedskompetencer ved at give dem en øget opmærksomhed, viden om samt 

handlemuligheder i forhold til funktionsevne og helbredstilstand.  
 

• Det anbefales, at den enkelte kommune er ansvarlig for at respondere på en borgers 

PRO-data og planlægge den interne organisering af faserne - at rekruttere, oplære og 

oprette borgere samt modtage og anvende data. Borgerne fremhæver, at når de 

indrapporterer data, så forventer de en kontakt fra kommunen. Ved workshops med 

medarbejderne blev der identificeret fire faser for arbejdsgange til PRO-FIT. Det tyder på, at 

det med fordel kan være samme medarbejder, der opretter borger i PRO-FIT og modtager 

PRO-data.  
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• Det anbefales, at medarbejderne kan tilgå PRO-data i deres omsorgssystem, og data 

kan genbruges samt deles mellem systemer internt og tværsektorielt. Medarbejderne 

ser potentiale ved PRO-FIT, som et dialogredskab til at kvalificere de enkelte borgerforløb 

både internt i kommunen, men også på tværs af sektorer. Dette fordrer, at det er muligt at 

dele og sammenholde data, herunder en integration til omsorgssystem. Medarbejderne 

beskriver, at det ikke vil give mening at anvende en papirversion eller en “stand alone” 

løsning, da adgang til informationerne vanskeliggøres, og medarbejderne derved kommer til 

at skulle hente de samme informationer flere gange.  

 

• Det anbefales, at der foretages yderligere undersøgelser for at belyse 

sundhedsgevinster, og økonomiske perspektiver også ved andre områder end “fald”. 

Resultaterne af omkostningsminimeringsanalysen tyder på, at hvis PRO-FIT anvendes 

forebyggende til at prædiktere fald, er det økonomisk fordelagtigt i forhold til nuværende 

arbejdsgange.  

 

Modningsprojektets anbefalinger er hovedpointer fra processen med brugerinddragelse af borgere og 

medarbejdere fra Aalborg Kommune og Roskilde Kommune. Før eventuel implementering af PRO-

FIT anbefales det at udføre et pilotstudie for at teste Modningsprojektets anbefalinger. 
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7. Det fremadrettede arbejde med PRO-FIT 
Modningsprojektet har i løbet af processen medført nye opmærksomhedspunkter, som har krævet 

mange drøftelser og ændringer undervejs. Det er komplekst at omdanne “Tidlig opsporing af 

funktionsevnetab eller sygdomstegn” til et meningsfuldt digitalt borgervendt redskab, fordi redskabet 

skal indeholde alle facetter af både funktionsevnetilstande og helbredstilstande - og tilgodese 

borgerens individuelle behov. En stor del af målgruppen er ikke vant til at anvende digitale redskaber, 

men borgerne i Modningsprojektet kan let forestille sig, at de kommende ældre vil stille krav om, at 

deres egen viden og observationer indgår som et vigtigt fundament for fx kommunale indsatser. 

Derfor tyder det på, at målgruppen til PRO-FIT vil vokse i de kommende år. 

I projektperioden blev projektlederne opmærksomme på WIPP-forskningsprojekt, som er finansieret 

af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske fond for regional udvikling. WIPP-

projektet har vist, at det er muligt at opspore ældre borgere, som er sårbare og i risiko for at blive 

syge eller miste nogle af deres funktioner. Projektet indeholder flere delprojekter, som hver især er 

interessante. Forskningsresultater er per januar 2021 ikke offentliggjort, og publikation om 

kombination af risikofaktorer som prædiktor for funktionsevnetab og fald, vil være interessant i forhold 

til PRO-FIT.  

Resultaterne i Modningsprojektet er delt internt i projektkommunerne, og efterfølgende med den 

faglige følgegruppe med udvalgte repræsentanter fra kommuner udvalgt af KL. Aalborg Kommune 

indgår i arbejdsgruppe om Kommunal PRO, hvor erfaringer fra Modningsprojektet løbende er 

inddraget.  

I et kommende projekt om “Udvikling af nationale spørgeskema til brug i forbindelse med 

Rehabilitering” (start Q2 2021) har KL og Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet kommissorium og 

nedsat en klinisk koordinationsgruppe, hvor projektledere fra Aalborg Kommune og Roskilde 

Kommune indgår. Tanken er, at “tidlig opsporing” er første fase i et rehabiliteringsforløb, og derfor 

påtænkes det, at Modningsprojektets erfaringer danner udgangspunkt for fase et. Derved arbejdes 

der videre med erfaringerne fra PRO-FIT til PRO rehabilitering. 
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Bilag 1: Ændringsskema og Roskilde Hjul 
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Bilag 2: Papirversion af PRO-FIT 

 

Kategori  Domæne med udvalgte FSIII-klassifikationer  

Kolonne skjules for borger, men indgår i 

medarbejder løsning.  

Niveau 1 spørgsmål  Niveau 2 spørgsmål, hvis borger 

svarer ja på niveau 1 

Krop 

  

Fysisk aktivitet   

Funktionsevnetilstande:  

• Vaske sig  

• Kropspleje  

• Af- og påklædning  

• Varetage egen sundhed  

• Lave husligt arbejde  

• Lave mad  

• Udføre daglige rutiner  

• Skaffe sig varer og tjenesteydelser  

• Løfte og bære  

• Bevæge sig omkring  

• Bruge transportmidler  

• Færden i forskellige omgivelser  

• Forflytte sig  

  

Helbredstilstande:    

• Akutte smerter  

• Periodevise smerter  

• Kroniske smerter  

• Problemer med daglige aktiviteter  

• Problemer med mobilitet og 

bevægelse  

• Problemer med personlig pleje  

Har du i løbet af de sidste 4 uger fået 

sværere ved at udføre dine daglige 

gøremål, fx som at vaske dig, tage tøj 

på og/eller bevæge dig omkring?  

Føler du, at du mangler energi og 

kræfter?  

  

  

Er det på grund af smerter, at du har 

sværere ved at udføre din daglige 

gøremål?  

Fald   

 Funktionsevnetilstande:  

• Bevæge sig omkring  

• Færden i forskellige omgivelser  

• Forflytte sig  

• Ændre kropsstilling  

• Muskelstyrke  

• Gå  

• Udholdenhed  

  

 Helbredstilstande:  

• Problemer med daglige aktiviteter  

• Problemer med mobilitet og 

bevægelse    

Har du i løbet af de sidste 4 uger været 

bekymret for at falde?  

  

Er du faldet indenfor det sidste år?  

Har du i løbet af de sidste 4 uger følt 

dig svimmel?  

  

Vejrtrækning  

  Funktionsevnetilstande:  

• Bevæge sig omkring  

• Varetage egen sundhed  

• Udholdenhed  

   

Helbredstilstande:  

Har du problemer med at trække 

vejret?  

Er dine problemer med at trække 

vejret forværret i løbet af de sidste 4 

uger?  
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• Respirationsproblemer    

Spise/drikke   

 Funktionsevnetilstande:  

• Drikke  

• Fødeindtagelse  

• Spise  

• Lave mad  

  

Helbredstilstande:    

• Problemer med væskeindtag  

• Problemer med fødeindtag  

• Uhensigtsmæssig vægtændring  

• Problemer med overvægt  

• Problemer med undervægt  

  

Har du i løbet af de sidste 4 uger tabt 

dig uden grund?  

Har du i løbet af de sidste 4 uger spist 

mindre, end du plejer?  

  

Hoster du, når du spiser eller 

drikker?  

  

Vandladning/ afføring  

 Funktionsevnetilstande:  

• Varetage egen sundhed  

• Gå på toilet  

  

Helbredstilstande:  

• Problemer med afføringsinkontinens  

• Problemer med vandladning  

• Problemer med urininkontinens  

• Problemer med mave og tarm  

  

Har du i løbet af de sidste 4 uger 

gået mere på toilettet end du plejer?  

  

Er du generet af hyppig og ufrivillig 

vandladning?  

  

  

Er du generet af hyppig og ufrivillig 

afføring?  

  

Psykisk 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Søvn/træthed  

Funktionsevnetilstande:  

• Energi og handlekraft  

  

Helbredstilstande:  

• Døgnrytmeproblemer  

• Søvnproblemer  

Har du i løbet af de sidste 4 uger følt 

dig mere træt, end du plejer?  

  

Føler du, at du ikke orker eller kan 

overkomme de ting, du skal?  

  

Hukommelse  

 Funktionsevnetilstande:  

• Hukommelse  

• Orienteringsevne  

• Overordnede kognitive funktioner  

• Tilegne sig færdigheder  

• Problemløsning  

Helbredstilstande:  

• Problemer med hukommelse  

• Problemer med indsigt i 

behandlingsformål  

• Problemer med sygdomsindsigt  

• Kognitive problemer  

Oplever du problemer med at huske? Har du i løbet af de sidste 4 uger 

oplevet at være forvirret i din 

hverdag?   

Siger dine pårørende, at du har 

problemer med at huske? 
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Humør   

Funktionsevnetilstande  

• Følelsesfunktioner  

  

Helbredstilstande  

• Emotionelle problemer  

• Mentale problemer 

Har du i løbet af de sidste 4 uger følt 

dig trist eller ked af det?  

 

Socialt Sociale aktiviteter  

 Funktionsevnetilstande  

• Overordnede kognitive problemer 

  

Helbredstilstande  

• Problemer med daglige aktiviteter  

• Problemer med kommunikation  

• Problemer med socialt samvær  

Har du i løbet af de sidste 4 uger 

deltaget i de samme sociale aktiviteter, 

som du plejer?  

  

Vil du gerne deltage i flere aktiviteter i 

din dagligdag?  

Fællesskab  

 Funktionsevnetilstande  

• Anvende kommunikationsudstyr- og 

teknikker  

Helbredstilstande  

• Problemer med kommunikation  

• Problemer med socialt samvær  

Har du nogen at tale med, hvis du har 

brug for det?  
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Bilag 3: Tjekskema ved afprøvning af PRO-FIT 

 

Indhold Kommentar og drøftelser 

Var spørgsmålene lette nok at forstå?   

Var spørgsmålene relevante for dig?   

 Følte du dig godt nok rustet til at svare på dem?   

Kunne de blive bedre på nogen måde?   

Brugergrænseflade  

Forstod du, at du kunne vælge en eller flere kategorier?   

Var teksten læsbar?   

Var det tydeligt at du kunne få spørgsmålsteksten læst 

op? 

  

Var volumen på oplæsningen høj nok?   

Havde du et indtryk af, hvor langt du var kommet i 

spørgsmålsrækken? 

  

Var det tydeligt, at du kunne undlade at sende din 

besvarelse? 

  

Evaluering  

 Er der noget, du føler bør laves om ved spørgeskemaet?   

 Hvilken karakter fra 1-10 ville du give spørgeskemaet?   

 


