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PROM i forskningen og registrene

• En mengde PRO spørreskjema har blitt laget, generiske og sykdomsspesifikke

• Valg av relevante skjema krever høy kompetanse

• Ofte utfordrende å administrere

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



Nytte og gevinst ved bruk av PROM 

• Valid

• Reliabel

• Høyest relevans 

• Pålitelig

• Lavest mulig responsbyrde

• At data er forståelig og benyttes 

Tilgjengelig i samtid?



Én journal – én plattform i Helse Midt-Norge
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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



PROMIS i HelsaMi



PROMIS i EPIC løsningen 



Harkness Fellowship – Bruk av PROM i klinikk



Hvem bør IKKE opereres?
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“Patients like you”



Hvor stor andel oppnår bedring?
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Performance measurements
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/Computer Adaptive testing (CAT)

PROMIS: System 



PROMIS CAT – pasient i god form



PROMIS CAT – pasient i dårlig form



Epic kommer med CAT-løsning for PROMIS

NORSK språkpakke mangler 





o Må ha et mål om å komme seg vekk fra spørreskjemaformat 

o Man ha en målsetning om å innføre et «felles språk» for PROM, spesielt for 
det generiske aspektet 

Behov for ny innretning   



 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. 


