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Utsending av pasientskjema i Tonsilleregisteret
Det sendes ut spørreskjema 30 dager og 6 mnd etter operasjonen til de som er registrert i
Tonsilleregisteret. Tidligere måtte man legge inn e-postadresse og telefonnummer for alle.
Fra 8.februar 2021 ble det endringer til en ny og lettere løsning.
For voksne vil funksjonen ikke lenger blir synlig, da informasjon hentes automatisk om
pasienten.
For barn under 18 år må man fortsatt angi en mottaker av pasientskjema, der foreldre eller
foresatte må fylle ut skjema på vegne av eller sammen med barnet. Tidligere har dette vært
gjort ved at den som registrerer skjema fyller ut mailadresse og telefonnummer til
vedkommende som skal motta og fylle ut pasientskjema på vegne av barnet.
I ny versjon av registeret er disse feltene fjernet fra Peroperativt skjema, og blitt erstattet av
et nytt felt. Dette feltet heter "Mottaker av ePROM-skjema"


Dersom dette feltet er fylt ut med et fødselsnummer/navn, vil pasientskjema bli
forsøkt sendt til vedkommende



Dersom feltet ikke er fylt ut, sendes det ikke ut noe pasientskjema



Når pasienten fyller 18, er ikke feltet lenger synlig, og pasientskjema vil bli forsøkt
sendt direkte til pasienten. Uansett hva som er valgt på et tidligere tidspunkt.

Mottaker vil få tilsendt skjema på enten Helsenorge eller Digipost, avhengig av hvor
mottaker er digitalt aktiv. Helsenorge er foretrukket kanal.
I pasientskjemaet som blir sendt til mottakeren vil det fremgå tydelig hvem man fyller ut på
vegne av, eventuelt hvem man skal fylle ut skjema sammen med.
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Bruk av på vegne av/sammen med-funksjonalitet i et register
I peroperativt skjema som er utgangspunkt for en ePROM-bestilling (bestilling av
elektronisk pasientskjema) finnes følgende informasjon og felt:
Ettersom pasienten er yngre enn 18 år må feltet "Mottaker av ePROM skjema" angis slik at ePROMskjemaene "30 dager postoperativt" og "6 måneder postoperativt" kan sendes ut.

Ved å trykke på knappen til høyre for feltet dukker det opp en dialogboks hvor den som
registrerer kan velge mottaker basert på fødselsnummer.
Personer som er registrert i Folkeregisteret med foreldreansvar vil automatisk dukke opp
her. En forutsetning er at minst én av disse har felles bostedsadresse med barnet.
Dialogboks for å velge mottaker:

Her kan man velge blant den eller de som er registrert med foreldreansvar.
Andre mottakere, f.eks. fosterforeldre, verge eller andre pårørende, kan søkes opp vha
fødselsnummer.

