
 
   

 
Borgerne i Center for Diabetes og Hjertesygdomme ta-
ger nyt dialogredskab i brug 
Som den første kommune i landet har København taget Kommunal 

PRO i brug. PRO er et nyt digitalt dialog- og samarbejdsværktøj til at ud-

veksle borgernes oplysninger (PRO spørgeskemaer) mellem borgere 

og sundheds- og omsorgspersonale. Borgerne får forud for deres første 

samtale i Center for Diabetes og hjertesygdomme tilsendt et PRO-spør-

geskema. Borgere, der har afprøvet PRO, udtrykker, at de føler sig bedre 

forberedt og mere trygge i deres forløb. Samtalerne tager udgangs-

punkt i de områder, der er relevant for den enkelte borger, og der bliver 

i højere grad åbnet for dialog om ’svære emner’. 

 

Spørgeskemaerne i Kommunal PRO benyttes til at afdække og vurdere 

borgerens sundhedsfaglige behov. Det understøtter dialogen med bor-

geren og planlægningen af et individuelt tilpasset forløb. Oplysnin-

gerne følges over tid og deles på tværs af sundhedssektoren. Der-

med styrkes samarbejdet om borgere, der er i kontakt med kommune, 

hospital og egen læge, Det bidrager både til øget sammenhæng, og til 

at data kan bruges til at udvikle kvaliteten i tilbuddene til borgere med 

diabetes. 

 

Center for Diabetes og Hjertesygdomme har været tæt involveret i ud-

viklingen af Kommunal PRO, og løsningen tages først i brug ift. rehabili-

teringsforløb for borgere med diabetes og hjertesygdomme. Borgere 

og medarbejderne har taget godt imod løsningen som også understøt-

ter ønsket om mindre bureaukrati. 

  

Kommunal PRO ibrugtages af alle kommuner i Danmark 

Kommunal PRO er blevet til i samarbejde mellem alle landets kommu-

ner, under programledelse af Københavns kommune. Senere i år bliver 

yderligere seks kommuner, Brønderslev, Hjørring, Ikast-Brande, Vejle, 

Roskilde og Frederiksberg også koblet på løsningen, og fra marts 2023 

skal løsningen udbredes til alle øvrige kommuner i landet. IT-løsningen 

er den første som er kommet på den fælles offentlige infrastruktur for 

telemedicin, som fremadrettet forventes at få stor betydning ift. at lette 

det tværsektorielle samarbejde.  

  

Nyheden har været bragt i en række digitale medier, senest Digital 

Sundhed. 
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