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Generelt om PROMs

• En mengde PROM spørreskjema har blitt laget

• Mest brukt i spesialisthelsetjenesten

• I 2285 artikler om utmattelse var det brukt 250 ulike spørreskjemaer, 
hvorav 150 av disse var kun brukt i en enkelt studie!!



o Det er meldt inn 600 scoringskjema som er ønsker fra klinikere 
• Vet ikke helt eksakt hvor mange som kan klassifiseres som PROM 

• Foreløpig kartlegging: 

– 27 smerte 

– 4 fatigue

– 13 fysisk funksjon 

– 7 livskvalitet (3 forskjellige utgaver av EQ, og 2 utgaver av SF-36)

– 7 angst og depresjon 

– 4 sosial interaksjon 

– 4 arbeidskartlegging 

PROM i Helseplattformen (NÅ) 

Automatisk innsending til registrene



o Sykdomsspesifikk vs generisk PROM

o Questionnaire vs «item bank»



o Helsedomener som er viktige uansett 
hvilken sykdom du har

o Svært responsiv ift ulike sykdommer

o Fanger opp endringer opp hos den 
enkelte pasient

o Betraktelig raskere å svare ut for 
pasienten

PROMIS



PROMIS Computer Adaptive Testing 



PROMIS CAT – PHYSICAL FUNCTION 



PROMIS CAT – PHYSICAL FUNCTION



o Innbygging gir optimal bruk av 
dataene

o Dataeierskap

o Innnbygging gir mindre behov for 
tredjepartsleverandører

PROMIS i EPIC løsningen 



Diagnosed with Ankle 
Arthritis

Pain worse, 
Function poor

Ankle 
Fusion 

Walking Cast 

Out of Cast, PT

Recovery with 
Improved Function

Følge pasienten over tid



Followed For Hip 
Replacement Hip Loosening?  

Avstandsoppfølging



Epic kommer med CAT-løsning for PROMIS

NORSK språkpakke mangler 



Helhet og enkelhet for pasienten 



Takk for oppmerksomheten!
christer.mjaset@helseplattformen.no



➢ PROMIS vil forsikre at man får tilgjengelige, valide og reliable PROM data som kan benyttes 
i klinikken, til å evaluere tjenesten, og ved innføring av nye intervensjoner

➢ PROMIS vil kunne øke reliabel samhandling mellom tjenestene og med pasienten. 

➢ Systemet vil kunne bidra til:
➢ økt kvalitet 
➢ bedre pasientopplevelsen 

➢ Innføringen vil også føre til større driftsbespareseler:
➢ polikliniske konsultasjoner for innhenting av PROM og administrative ressurser for håndtering av data blir unødig 

➢ Overføringsverdien er stor da alle regionale og nasjonale aktører (f.eks. kvalitetsregistre) 
som skal samle PROM kan benytte systemet.

➢ Forventinger baserte på andre land er at PROMIS skal erstatte (utdaterte) PROMs som 
SF-36, andre generiske og sykdomsspesifikke instrumenter som er ofte dårlige kvalitet. 


