
www.defactum.dk │ 1

Min PROfil

En model til involvering og empowerment af borgere i 
kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser 
med systematisk brug af PRO
Tina Veje Andersen, Sundhedsfaglig konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland 
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Forskningsprojektet ‘Min PROfil’ 
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 Følgeforskningsprojekt

 Kommunale sundhedsfremmende og 
forebyggende rehabiliteringstilbud til borgere 
med kronisk sygdom 

 Systematisk brug af patient-rapporterede 
oplysninger (PRO)

 Forankret i 10 kommuner under MoEva 2.0-
samarbejdet



2019 Udvikling og implementering 2020 2021 Evaluering

Step 1

Borgere, sundhedsprofessionelle, ledere og 
forskere involveres i udviklingen af ‘Min PROfil’

Udviklingen involverer afklaring af, hvordan PRO-
besvarelser bedst muligt formidles tilbage til
borgeren

Designe og pilotteste ‘Min PROfil’

Udvikle undervisningsforløb for 
sundhedsprofessionelle om hvordan ‘Min PROfil’ 
anvendes

Step 2

Implementering af ‘Min PROfil’ 

Trænings/undervisningsforløb for 
sundhedsprofessionelle i PRO-
baseret dialog

Organisationsanalyse

Step 3

Pragmatisk evaluering af
effekten af ‘Min PROfil’

Kvalitative studier af
borgerperspektivet ved
brug af ‘Min PROfil’ 

Skærpes fokus på PRO i
sundhedssamtalen

Oplever borgere øget
involvering i
sundhedssamtaler

Ændres resultat for 
spørgeskema om Patient 
Activation Score (PAM) 
ved brug af ‘MinPROfil’

Forskningsprojektet ‘Min PROfil’



Hvad er MoEva 2.0? 
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 Generisk Monitorerings- og Evalueringsværktøj

 Web-baseret

 Indtastning af informationer om kommunal indsats 
og PROdata

 Anvender spørgeskemaer fra den Nationale 
Sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” 

 ‘Min PROfil’, Aggregerede resultater, 
Ledelsesinformation

 Formål MoEva

 Understøtte borgerforløb samt muliggøre 
kvalitetsudvikling og forskning



MoEva 2.0 – Flow af kommunal forløb

www.defactum.dk │ 6



MoEva 2.0 – Eksempel på kommunalt 
forløb
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MoEva 2.0 – Muligheder for PRO
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Eksperter i IT 
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IT 
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Inddragelse i udvikling af ‘Min 
PROfil’ 



Inddragelse i udvikling - forløb
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 10 interviews med sundhedsprofessionelle og borgere, 
der tidligere havde deltaget i kommunale sundheds- og 
rehabiliteringstilbud

 Forskere analyserede og diskuterede informationer fra 
interviews

 Faciliteret workshop med 5 borgere – visuel visning af 
PRO-besvarelser 



Inddragelse i udvikling - borgerne
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rød/gul/grøn

Gerne
smileys

Fritekst

Adgang til
mine 

besvarelser
efter
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Inddragelse i udvikling - borgerne
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 Rummelighed

 Tillid

 Ejerskab

 Ærlighed

 Et sted, hvor intet er forkert

 Ingen løftet pegefinger eller bedrevidenhed

 Men det må gerne være ærligt!



Inddragelse i udvikling - borgerne
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 Rent grafisk let forståeligt og overskueligt

 Ingen grafer, procenter eller lignende (giver ikke mening 
for borger)

 Se udvikling fra gang til gang

 Besvarelserne skal ikke gemmes væk

 Skal tages på et hverdags-niveau, hvor alle kan være 
med - Målgruppe er ældre, ofte med rigtig mange 
udfordringer 



Inddragelse i udvikling - borgerne
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 Ønske om fritekst-felt

 Klart formål med besvarelse af spørgeskemaerne

 Giver ikke mening, når svarene ikke bruges sammen med 
borgeren – Aktiv anvendelse af PRO

 Ved ikke hvem borger skal kontakte, hvis spørgsmål eller 
problemer med udfyldelse



Inddragelse i udvikling - borgerne
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efter
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Inden vi går over til de sundhedsprofessionelle



Inddragelse i udvikling -
Sundhedsprofessionelle
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Inddragelse i udvikling -
Sundhedsprofessionelle
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 Usikre på, hvordan PRO skal bruges i deres arbejde

 Vigtigt at borger og sundhedsprofessionel har samme 
information

 Hurtigt overblik over borgerens besvarelser

 Hvilken type borger skal de snakke med

 Hvad har borgeren brug for

 Borgers udvikling siden sidst

 Skal kunne printes på en A4 side



Inddragelse - Opsamling
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 Visning af PRO-besvarelser skal også være for borgerens 
skyld og ikke kun for sundhedsvæsenet

 Fælles sprog mellem borger og sundhedsprofessionelle

 Borgeren skal ‘være med på’ egen udvikling og forståelse 
af egne besvarelser

 Ligeværdig samtale med udgangspunkt i borgerens 
situation

 Med plads til sundhedsprofessionelles ekspertise



MoEva – visning af ‘Min PROfil’
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Sundhedsrelateret 
Livskvalitet (SF12)

Patient 
Activation
Measure (PAM)



Helbredsrelateret livskvalitet (SF12) 
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‘Min PROfil’ - SF12
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MoEva – visning af ‘Min PROfil’

www.defactum.dk │ 22



Patient Activation Measure (PAM)
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Patient activation Measure (PAM)
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Øvrige spørgeskemaer 

www.defactum.dk │ 25



www.defactum.dk │ 26

Hvordan kan systematisk anvendelse 
af PRO gavne borgeren? 

(og medarbejderen?) 

- med PAM som eksempel



PAM – Hvad er det?
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 Valideret spørgeskema (13 spm.)

 Måler borgerens viden og færdigheder indenfor sundhed 
og velvære

 Måler, i hvilket omfang den enkelte borger føler sig 
engageret og har tiltro til egen formåen og forvaltning af 
egen sundhed og velvære

 Overordnet giver den et billede af den enkelte borgers 
selvforståelse i forhold til at forvalte egen sundhed og 
velvære

 Hjælper sundhedsprofessionelle til at levere 
skræddersyet støtte for bedre at imødekomme den 
enkeltes behov



PAM – 4 niveauer
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Hvordan hjælper de 4 niveauer?
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 Fokus på hvor borgeren er og hvad borgeren kan lige nu

 Meget af den sundhedsadfærd, vi beder vores borgere 
om at udføre efterleves kun af borgere i højeste niveau af 
aktivering (Niveau 4)

 Fokus på komplekse og vanskelige udførelser, afskærer 
os fra de mindst aktiverede (niveau 1)

 Ved at starte med at opbygge viden og tro på egne 
ressourcer, øges borgerens mulighed for succes

 Sikre, at borgeren får den rette indsats med bedst muligt 
resultat ved hjælp af borgerens egne PRO-besvarelser



Andre erfaringer med PAM
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 Er afprøvet med gode resultater indenfor

 Astma, kræft, hjertesygdom, KOL, depression, mental 
sundhed, sygdomsforebyggelse

 Har konsekvent vist betydelige forbedringer på 
sundhedsresultater og fald i sundhedsomkostninger

 Har vist sig at være virkningsfuld, både når støtten 
leveres af en med sundhedsfaglig baggrund og en 
med ikke-sundhedsfaglig baggrund

 Kan leveres telefonbaseret, i klinik, på 
sundhedscenter eller i eget hjem 



De sidste vigtige pointer
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 Inddragelse af borgere giver nye perspektiver i 
udvikling af systematisk brug af PRO

 Der gøres erfaringer med samskabelse i den 
kommunale sundhedssamtale ved systematisk 
brug af PRO

 Kan udfordre sundhedsprofessionelles vanlige 
arbejdsmetoder (undervisning)

 PRO forpligter - Vi skylder at anvende de svar, 
som borgerne giver

 Ressourcer - ønsker til visning vs. tekniske 
muligheder 



Tak til...
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Læs mere på: 
https://www.defactum.dk/projekter/showProject?projectId=2979&pageId=343600

https://www.defactum.dk/projekter/showProject?projectId=2979&pageId=343600
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Tak for 
opmærksomheden
Kontakt:

Tina Veje Andersen, Sundhedsfaglig konsulent 

Mail: tivane@rm.dk  

https://www.defactum.dk/


