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Fagsenter for pasientrapporterte data

• Organisert i Seksjon for helsetjenesteutvikling, FOU-avdelingen, Helse 
Bergen HF

• Er en del av det nasjonale servicemiljø for de medisinske kvalitetsregistre 
og finansiert av de fire RHF’ene og HOD

• Har et nasjonalt oppdrag knyttet til innføring og bruk av pasientrapporterte 
data i alle nasjonale kvalitetsregistre

• Leder Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest, og 
er involvert i en rekke grupper hvor PROM og PREM er av relevans.
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Arbeidsoppgaver Fagsenteret ivaretar

• Veileder nasjonale kvalitetsregistre i valg av spørreskjema 
(instrumenter), fortrinnsvis etablerte, standardiserte og validerte 
instrumenter 

• Bistår registre med veiledning i analyse, fremstilling og rapportering 
på PROM- og PREM-data 

• Utfører metodearbeid som oversetting og validering av skjema til 
norsk 

• Samarbeider tett med Helse Midt-Norge IKT (HEMIT), som på oppdrag 
fra SKDE har etablert den tekniske løsningen for elektronisk 
innhenting av pasientrapporterte data i registrene. 



Arbeidsoppgaver Fagsenteret ivaretar

• Rådgivende organ for interregional arbeidsgruppe for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre

• Holder nasjonal oversikt over kvalitetsregistrenes bruk av PROM

• Fremme bruk av PROM i forskning og kvalitetsforbedring

• Arrangerer nasjonale og regionale konferanser og seminar om PROM



Innhenting og bruk av PROM data

Garnier, Patient reported outcomes in orthopaedics, Journal of Orthopeadic research, october2017, 



• Hva er formålet?

• Hvem er målgruppen?

• Hva vil vi måle? 
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Tre viktige spørsmål! 



Hva kan PROM i klinisk praksis brukes til?

Monitorering

• Egenvurdert helse

• Respons på behandling 

• Endringer over tid
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Dialogstøtte 
• Mellom pasient og behandler 

• Pasientsentrert kommunikasjon i det 
kliniske møte

• Problemfokusere samtalen

• Åpne opp for tabuemnerBeslutningsstøtte
• Screening: identifisere

symptomer (f.eks. angst og 
depresjon)

• Behovsstyrt kontakt (f.eks. 
identifisere pasienter som har 
behov for kontakt)

• Endringer i behandling (f.eks. 
justere dosering av kjemoterapi)

Egenmestring 
• Læring om egen sykdom

• Vurdere eget behov for kontakt 

• (Mulighet for) å ta større ansvar i 
oppfølgningsforløp

Porter I et al, 2016
Mejdahl et al, 2016



PROM endrer klinisk praksis
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Fairbank JC, Couper J, Davies JB, O’Brien JP. The Oswestry low back pain disability
questionnaire. Physiotherapy. 1980;66(8):271-273.

Oswestry Disability Index
Måler funksjonsbegrensninger:
Smerteintensitet, personlig stell, løfte, gå 
sitte, stå, sove, seksualliv, sosialt liv, reising

Konklusjon: Den kliniske effekten av 
mikrodekompresjon var like bra som 
avstiving av ryggen. Avstiving medfører 
større risiko for komplikasjoner, dobbel så 
lang operasjonstid og liggetid i sykehus.

285 pasienter avstiving/ 285 pasienter 
mikrodekompresjon
Velykket operasjon = 30% bedring i evne 
til å utføre dagligdagse aktiviteter.



Hva påvirker pasientforløpet?

data samling av prospektiv kohort med pasientrapporterte data er ferdigstilt 

› NDR-A sendte PROMs/PREMs til 17.840 personer med type 1 diabetes

› 16.255 (91%) var digitalt aktive og tilgjengelig på HelseNorge eller 
Digipost

› Av 16.255 aktuelle deltagere, 
› 10.633 (65%) svarte og fylte ut PROMs og PREMs
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Norsk Diabetesregister for Voksne (NDR-A) (per Juni 21)



Tverrfaglig og brukerstyrt poliklinikk

PAID

HbA1c 

Patient-provider  dialogue Choice of follow-up the next year

Annual consultation

• Diabetes registeret sender ut PROM/PREM.
• Pasienten svarer hjemmefra 
• Det er flere digitale løsninger (telefon, video) på menyen over oppfølging deltakerne kan velge.

Formål: å implementere en strukturert modell for oppfølging av personer med diabetes type 1 hvor den enkelte pasients 
diabetesrelaterte psykososiale problemområder, diabeteskunnskap og blodsukkerregulering (HbA1c) danner grunnlaget for en dialog 

mellom pasient og behandlere om behandlingsmål, tiltak og behov for oppfølging i helsetjenesten.



• Pasienten svarer på validerte ePROM før 
oppstart av programmet, underveis og ved 
endt program

• Korte filmsnutter gir informasjon til hjelp 
for bedre egenmestring og 
instruksjonsvideoer for god og trygg 
trening

• En medisinapp skal lette 
medikamentetterlevelsen

• Programmet baserer seg på et stort 
forprosjekt (CONCARD-studien) som ved 
hjelp av stor bredde av pasientrapporterte 
data gir evidensbasert grunnlag for 
programmet

• Brukermedvirkning er sentralt



STRATIFICERING – GEVINSTER (eksempel fra Danmark) 
Pasienter operert for prostatakreft (N=248) 

33 % 47 % 20 %

Brevsvar Telefonkonsultation Ambulant konsultation

B CA

Med tillatelse fra Liv Dørfinger, Kreftens bekjempelse, Danmark



Nivå av PROMS

Overall 

assessment

of well-being

Components of each domain

Broad domains

Enkeltspørsmål

Generelle instrument

Sykdomsspesifikke

instrument

RAND-12/36

EQ-5D

Minnesota Living with Heart Failure

Seattle Angina Questionnaire

WHOQOL-BREF single item

RAND single item

Adapted from Spilker B 1996)



OECD januar 2017: 

anbefalinger rundt bruken av 

pasientrapporterte 

indikatorer. 

«Asking patients to 

assess the results of 

their care is perhaps

the most important

single step we can

take to improve
health care».



Utfordringer knyttet til digital hjemmeoppfølging
• Sikre at det blir brukt standardiserte og valide spørreskjema, som oppleves klinisk relevante og 

nyttige for pasientene

• Sikre gode tekniske løsninger for innhenting av PROM til klinisk praksis og registerformål, som kan 
fungere sammen og på tvers av enheter og nivå uavhengig av journal- og/el. fagsystem

• Sikre gjenbruk av data og unngå dobbeltregistrering for pasientene. 

• Sikre en adekvat klinisk oppfølging ved bruk av PROM (og PREM), slik at pasientene opplever at 
deres innrapporterte data er viktige for videre behandling, oppfølging og utvikling av 
helsetjenestene

• Innføre tekniske løsninger som er enkle å bruke for å etablere digital dialog også med pasienter 
som primært ikke bruker digitale tjenester, eksempelvis de eldste og de sykeste



Behov for framtiden
• Valg av relevante og valide spørreskjema, sensitive nok til å fange pasientens problemstillinger 

(utviklet spesifikt for de enkelte pasientgrupper, sykdomsspesifikke skjemaer). Disse finnes i stor 

grad, men ikke alt er oversatt til norsk 

• Valg av riktig måletidspunkt

• Systemløsninger som gjør det enkelt for pasientene å registrere inn PROM (og PREM)

• Digital kompetanse, samt spesifikke preferanser hos pasientene for denne type oppfølging

• Kompetanse på PROM hos helsepersonell som arbeider med digital hjemmeoppfølging

• Samarbeid med PROM-ekspertise som også innehar (generell) klinisk kompetanse.


