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Disposisjon 

• Hva er PROM og PREM? 

• PROM-prosjektet i Norsk hjerteinfarktregister 

– Metode 

– Resultater 

– Veien videre 

 

 



PROM/PREM 
Pasientrapporterte resultater 

PROM – «Patient Reported Outcome Measures» 
• Mål på hvordan pasienten selv opplever sin helse og livskvalitet 

etter behandling 
• Måler fysisk og psykisk helse, funksjon, livskvalitet, symptomer, 

mestring 
 
 

PREM – «Patient Reported Experice Measures» 
• Mål på hva slags erfaring pasientene gjorde seg i 

behandlingsforløpet 
 

• Måler tilfredshet med tjenestene 
 

• PROM og PREM er verktøy for å innhente pasientrapporterte data 
 



Krav fra helseministeren 
Helseministerens krav 
• Under Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 uttalte 

helse- og omsorgsminister Bent Høie følgende: 
•  

«Det er et felles løft å bygge pasientens helsetjeneste – for 
pasienter, pårørende, for helsepersonell, for ledere, 
myndigheter, fagforeninger og for frivillige organisasjoner. 
Kvalitetsregisterarbeid er ikke noe unntak. Pasientene og 
deres perspektiv skal selvfølgelig være med også her. 
Kvalitetsregistrene må derfor inkludere hvordan pasientene 
opplever helsetjenesten. 

•  
Framover må helsetjenesten legge større vekt på å 
registrere hvordan pasientene oppfatter resultater av 
behandlingen, og hva slags erfaringer de har hatt i møte 
med helsetjenesten. Det må derfor utvikles gode 
instrumenter for å måle og registrere pasientenes 
erfaringer som en del av kvalitetsregistrene.» 
 

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale 
helseforetakene – stilles krav om at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal 
inneholde pasientrapporterte data 



Utfordringer 

• Stor pasientgruppe (>13 000/år) 

• Hvordan skal vi nå alle? 

• Hva med pasienter som inngår i flere registre? 

• Hva med pasienter som overflyttes mellom 
sykehus i samme sykdomsforløp? 

  

Kilde: Hillestad 2014 
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PROM-prosjektet 

• Generisk PROM-løsning utviklet av HEMIT  

• Norsk hjerteinfarktregister – pilot 

• En elektronisk løsning for å nå aktuelle 
pasienter  

– Minimal arbeidslastning for sykehus og sekretariat 

Alternativet er at sykehusene må sende ut brev 
 



Digitale løsinger 

 

www.helsenorge.no 

www.digipost.no 

www.e-boks.com 



Flytskjema PROM-modul 

 



Hvilke pasienter inkluderes? 
 • Alle som utskrives til hjemmet uavhengig av alder 3 måneder 

etter utreise fra sykehuset 

 

• Purring etter 14 dager, skjema stenges etter nye 14 dager 

 

• Kun ett skjema per pasienten i løpet av ett år 

 

• Foreløpig ingen 1-årsoppfølging 

 

• Automatisk utlevering av skjema fra 11. januar 2017 

 



PROM-skjema 

• Generiske skjema 

– Gjør det mulig å sammenligne ulike pasientgruppe 

 

• Sykdomsspesifikke skjema 

– Kan være nødvendige for å fange opp viktige aspekt 
innen en bestemt sykdoms- eller pasientgruppe  

– Mer klinisk relevante 

 

• Validerte skjema 



Domener 

• Fysisk funksjon 

• Rolle funksjon / Fysisk 

• Rolle funksjon /Emosjonell 

• Mental helse 

• Smerter (kroppssmerter) 

• Energi/fatigue (vitalitet) 

• Sosial fungering 

• Generell helse 

Generisk skjema 



Sykdomsspesifikk skjema - MIDAS 

Domener 

• Bekymring medikamenter (2 spørsmål) 

• Avhengighet (3 spørsmål) 

• Kosthold (3 spørsmål) 

• Emosjonelle reaksjoner (4 spørsmål) 

• Fysisk aktivitet (12 spørsmål) 

• Bivirkninger (2 spørsmål) 

• Utrygghet (9 spørsmål) 

• MIDAS total score (35 spørsmål) 



• Tilleggsspørsmål 

– Røykestatus 

– Rehabilitering 

– Seksualitet 

 

• Totalt 53 spørsmål 

• Gode tilbakemeldinger 



Erfaring fra pilotprosjektet 

Telefonrunde – hva synes pasientene om skjemaet (15) 

 
• Bra, lett og forståelig 

• Tungvint skjema – bedre med ja/nei-svar 

• Ville hatt det mer detaljert 

 

• Regnet med det var sikkert og trygt når det var så 
omstendig pålogging, tenkte da ikke over hvem som spurte 

 

• Selvrapport tid på utfylling av skjema 1-10 min. 



 

Viktig at pasientene IKKE får kjennskap til sin 
diagnose via utsending av PROMS 



Resultater 
Pasientgrunnlag 

N % 

Aktuelle pasienter 3294 100 

Digital aktive 1680 51  

Besvarte skjema 988 56  

Svarprosent av aktuelle 
pasienter 

988 30  

Studieperiode: 11.10.2016 – 31.8.2017 

Utfordringer: 
1. Pasientene er ikke digitalt aktive 
2. Sykehusene registrerer pasienten for seint (etter 3 måneder fra utreise) 



PROM-resultater 

Figur 1 Aldersfordeling og kjønn for de som besvarte PROM skjema 

 

Gjennomsnittsalder 63 år 



57% kvinner, 35% menn 

 



 
78% kvinner, 67% menn 



69% kvinner, 59% menn 



Henvist: 55% kvinner, 61% menn Deltatt: 44% kvinner, 48% menn 



 
Tabell 1 Utvalgte resultater fra besvarte skjema i Norsk hjerteinfarktregister sammenlignet  
med resultater fra en generell norsk populasjon 

 

Gjennomsnittlig PROM skår1(SD) 
Hjerteinfarktregisteret 

(N=988) 
Norsk populasjon2 

(N=5396) 

Rand 12 Fysisk funksjon 68,7 (±33,6) 86,4 (±20,4) 
Rand 12 Mental helse 74,7 (±20,7) 80,3 (±15,5) 
Rand 12 Generell helse 49,0 (±25,9) 75,3 (±21,7) 
1 Generell helsetilstand (Rand-12) skala fra 0 til 100 hvor 100 er høyest skår 
2 Measurement properties and normative data for the Norwegian SF-36: results from a general population  
survey. (13) 

Generell helsetilstand 





Veien videre 

• Utvikling av PROM-løsning 

– Kontaktregisteret 

– Brevmodul 

 

• Felles utlevering av PROM i hjerte- 
karregistrene 

 

• Informasjon til pasientene 

 

• 1 års oppfølging?! 
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