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Sykdom – tre perspektiver i engelsk språk

� Illness (subjektiv opplevelse – negativ kroppslig eller 

mental erfaring)

� Disease (objektive funn av sykdom) (høyt blodtrykk, BMI)

� Sickness (samfunnets vurdering av f.eks. evne til å arbeide)

(Hva er sykdom? Bjørn Hoffman, 2008)

� Gjør norsk språk oss litt fattigere i sykdomsforståelsen?
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� Er vi interessert i pasientens perspektiv?

� Hvordan skal vi få vite om det bare pasienten vet?



Spør?



Hvorfor brukes PROM i pasientbehandlingen?

Pasientene opplever at 

behandlingen blir bedre



Hvor effektive er (går)dagens PROM/PREM løsninger?

59% svarer: Ikke effektive



Hva hindrer deg i å gi pasientene den beste opplevelsen? 

47-48%: «Tidstyver»



Lovisenbergmodellen
LOVePROM

Lovisenberg electronic PROM



PROM



Svarene går direkte til journal – og vurderes

Psykolog Jørn Owe Blandehoel

- Det er sjukt digg at alt går 

automatisk. 

- Jeg slipper å administrere 

disse skjemaene selv. 



Sykdomsspesifikke mål og generisk livskvalitetsmål



Utvikling over tid med beslutningsstøtte



Dynamisk: Det viktigste for pasienten kommer først



5 prinsipper 

for å lykkes med et 

PROM register



5 prinsipper for å lykkes med et PROM register

1) Ikke bruk klinikeres tid på datainnsamling

2) Bruk spørreskjema og rapporter som er klinisk relevant

3) Gjør flere målinger underveis, ikke bare pre-post

4) Bruk pasientrapporterte data

5) Åpenhet om resultater for læring og utvikling 
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Teknologi



SMS to Device

GP referral

Patients

PROM

Documents & Reports

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Referral assessment & apointment
List of patients 

with appointments

Text message 

to patient’s device Anonymous Output.csvAdd extra text

Add extra text BI-tool ask EMR: 

New referrals? New appointments?

PROM software Quality registryPROM software

LOVePROM model – electronic PROM in 10 steps



Nøkkeltall









Er det noe ved pasientene (case-mix) som påvirker utfallet?

Sykehuset påvirker i liten grad hvem som henvises, men vi kan 

påvirke; 

> hvordan vi behandler pasientene og 

> hvordan vi organisere behandlingen



Analyse

Organiseringens betydning for 

utfall av behandling



Gir mer behandling over lengre tid bedre utbytte?

Dobbelt så lang varighet i tid:

Over og under et halvt år
Dobbelt så mange konsultasjoner

og kostnader i «lang tid» gruppen

Omtrent like mange pasienter i begge grupper, med inntil og over 25 ukers varighet



Når man sammenlikner utfallet og forbruk av tjenester, bør man kontrollere for 

pasientkarakteristika: Er det samme type pasienter som får ulike tilbud?





Gir mere tjenester bedre nytte?



Er kort ventetid bedre enn lang?



Er det bedre å komme hver uke enn annenhver?



Oppsummering



Prinsipper for datakildene

� Gjenbruk eksisterende data fra klinikken; vi samler 

ikke noe ekstra for registerets skyld

� PROM Bruker kun pasientrapporterte utfallsmål og 

erfaringer, ikke klinikerrapporterte vurderinger

� Bruker gjentatte målinger; minst to gjerne flere

� Episoder, diagnoser og prosedyrer 

beskriver hva vi gjør



Veien videre

for 

LOVePROM



LOVePROM samarbeidet – 9 sykehus så langt

√Etablere et felles faglig innhold som er relevant 

for klinikk og kan gjenbrukes til register

√ Etablere automatiserte løsninger for datafangst i klinikk og til 

register

√ Etablere løsning for å vise analyser i ett felles register?

√ Etablere felles miljø for publisering av resultater?

√ Neste: Løsninger for samhandling med kommuner og fastleger?

√ Løsning for PROM-deling med Nasjonalt kvalitetsregister PHV?
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