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PROM/PREM
Pasientrapporterte resultater

PROM – «Patient Reported Outcome Measures»

• Mål på hvordan pasienten selv opplever sin
helse etter behandling

PREM – «Patient Reported Experice Measures»

• Mål på hva slags erfaring pasientene gjorde 
seg i behandlingsforløpet



Krav fra helseministeren

I oppdragsdokumentene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til de regionale 
helseforetakene 

– stilles krav om at alle nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre skal 
inneholde pasientrapporterte data



Hva ønsker vi å vite?

• Generisk skjema EQ5D

• Sykdomsspesifikt skjema - HeartQol

• Tilleggsspørsmål

• PREM – PasOpp

• Oppstart slutten av 2016

• Nye skjema fra juni 2018



Teknisk PROM-løsning

• Generisk PROM-løsning (ePROM) utviklet av 
HEMIT 

• Norsk hjerteinfarktregister – pilot

• En elektronisk løsning for å nå aktuelle 
pasienter 

– Minimal arbeidslastning for sykehus og sekretariat



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



PROM-flyt 2018

Ikke fått beskjed



PROM-flyt fra 1.juni 2019

1. Juni 2019



SMS 
Skjema via www.helsenorge.no:

http://www.helsenorge.no/


44 spørsmål



Figur 7 Indikator A2 –Andel (%) registreringsskjema levert innen 60 dager etter utskrivelse. Norsk 
hjerteinfarktregister 2018
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PROM-flyt 2018

N=8 625 aktuelle pasienter n= 7305

n=3471
(47%)

n=3739
(52%)

n=4787 
mottok 
skjema

Ikke fått beskjed

Besvarte skjema n=2550



PROM-flyt 2018

N=8 625 aktuelle pasienter n= 7305

n=4787 
mottok 
skjema

Ikke fått beskjed

Besvarte skjema n=2550

Svarprosent av alle som mottok skjema 53%
Svarprosent av alle som kunne bli inkludert i PROM-løsningen 35%
Svarprosent av alle aktuelle pasienter 30%



Svarprosent fordelt etter type kanal skjema ble mottatt 2018 
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Svarprosent fordelt etter type kanal skjema ble mottatt 2018 
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Fra 1.juni 2019!



Yngre og friskere



EQ5D – hvordan har du hatt det de siste 4 ukene







Oppsummering

• ePROM – en teknisk løsning som gir minimal 
arbeidsbelastning for register og sykehus

• Av de som mottar skjema - god svarprosent

• Papirskjema per post fra juni 2019 for å øke antall
pasienter som mottar skjema

• For at løsningen kan brukes optimalt må sykehus øke
innregistreringshastigheten til registeret – nå store 
regionale variasjoner


