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Status

• Teknisk løsning begynner å bli moden (første versjon 06.12.2016)

• Over 30 registre benytter nå ePROM (Nasjonale og regionale)

• Et stort antall forskningsprosjekter

• Har en del ferdige skjema f.eks Eq5D og Rand.

• Har ca. 1 årsverk til videreutvikling/bistand

• Kan brukes til PROM/PREM + annet.

• Vi har en teller på forbruk av skjema – særlig relevant for lisensbelagte 
skjema.

• Har Eq5D godkjent av EuroQol/FHI

• Har laget en egen løsning for å håndtere «på vegne av funksjonalitet»



Utsendte skjema hittil i år (pr 08.06.21)

NotificationChannel
ok bestilling inneværende år: count

Helsenorge 74716

None 9680

DigitalMailbox 3752

PhysicalMailbox 1903

Unsecure 650

90701



Utsendte skjema hittil i år (pr 08.06.21)
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Svarprosenter (hittil i år)
• Har gjort noen enkle analyser basert på data fra ePROM

admin i år.

• Svarprosent varierer veldig
• Fra over 80% for Helsenorge på enkelte register (for eksempel 

Ablanor, Korsbånd, Leddprotese, Hjerteinfarkt og Hjertekirurgi)

• Andre har i underkant av 50% på Helsenorge (for eksempel 
Kreftregisteret NBmange registre)



Hvorfor er det sånn – noen tanker

• Er det pasienter som ikke klarer å fylle ut?

• Er det pasienter som ikke vil?

• Eller er det noe med informasjon/skjema?

• Er det spesielle funksjoner eller type spørsmål som gjøre at folk ikke 
svarer?

• Er det lange skjema som får lav responsrate?
• For eksempel har kreftregisteret store tunge skjema

• Pandemi har godt over 60% og omfattende skjema….



Aktører i ePROM

• Registeret

• Pasienten

• Hemit

• Fagsenter for pasientrapporterte data

• Plattformleverandør 
• (For eksempel Hemit med MRS, HNIKT med 

Qreg, HSØ  med eREG, Kreftregisteret osv.)

• Andvord/Posten hvis vi skal ha PIPP



Prinsippskisse, sånn virker det



Svarprosent av de som 
burde motta skjema: 51 % 

Svarprosent av de 
som mottok skjema: 
64 %



«På vegne av»

• For å understøtte utfylling av skjema for pasienter som ikke 
kan/skal fylle ut skjema selv er det laget funksjonalitet for 
dette.

Det kan være aktuelt for(eksempler):

• barn

• pasienter som ikke kan svare selv

• pårørendeskjema 

• andre



Felt i skjema uten annen mottaker enn pasienten

• Der registeret ønsker det kan det sette regler for når en annen skal 
fylle ut skjema, eventuelt velge dette f.eks ved manuell utsending.



Skjema sendes i elektronisk kanal på vanlig måte

•Trenger mottakers fødselsnummer for å kunne 
sende dette sikkert til:
•Helsenorge (uten lagring av skjema)
•Digipost
• Eventuelt post med PIPP



Utvelgelse av riktig mottaker (fødselsnummer) 

• Slår opp i PREG for å finne omsorgsperson (dette er standarden)

• Her finner vi

• Omsorgsperson 

• Foreldreansvar / Fosterforelder / Verge 

• Oppslag kan gi en eller flere treff 

• Viser liste med mulighet til å velge (Viser navn)

• Det er mulig å overstyre med manuell registrering av fødselsnummer 

• Gjør automatisk oppslag for å vise navn, slik at dette blir riktig



Klikk på … for å åpne dialog for å velge mottaker



Velg mottaker



Man kan legge inn manuelt fødselsnummer 
hvis det er naturlig.



Valgt mottaker



Man kan overstyre mottaker manuelt ved 
behov.



Hva skjer fremover

• Flerspråklighet
• Først støtte for engelsk språk (kommer før sommeren)

• Så en rikere støtte for flere språk (kommer ila 2021)

• Promis??
• Implementer nå PROMIS i stadig nye registre, men som 

tradisjonelle skjema

• PROMIS CAT avhenger av at man får på plass 
oversettelser av itembanks for et helt fagområde. – kan 
for eksempel lage en CAT løsning som en del av ePROM
slik at alle kan nå denne.



Bedre rapportering/tilgang til data på 
utsendinger (fra ePROM løsningen)

• Volumer (hvor mye sendes, fra hvem)

• Hvilke kanaler brukes (og hvilke svarprosenter gir de)

• Påstartede ikke fullførte  skjema

• NB her ligger ikke informasjon om 

HVA som er svart, bare data om prosessen.



Jobber med forbedringer på 
brukergrensesnitt (interaksjonsdesign)

1. administratorgrensesnitt

2. pasientgrensesnitt

3. utrede alternativer til dagens elektroniske signatur



Som vanlig er det bredding av nye registre



Takk for oppmerksomheten

Noe du lurer på? - eller bare ønske om en registerprat?

John.petter.skjetne@hemit.no
Mob: 90065088





APPENDIX



Hvordan komme i gang med ePROM

• Implementere integrasjon mot ePROM i hht

Integrasjonsguiden

• Utsending av skjemabestilling

• Mottak av skjemabestilling



Hvem kan hjelpe?

• Ta kontakt med fagsenter for pasientrapporterte data
(https://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-
utviklingsavdelinga/helsetenesteutvikling/fagsenter-for-pasientrapporterte-data)

• Snakk med leverandør av registerløsningen

• Snakk med andre registre med erfaring

• Snakke med Hemit

https://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutvikling/fagsenter-for-pasientrapporterte-data


Hva må registrene ha på stell på forhånd? 

• Det står her: https://www.kvalitetsregistre.no/data

• Og her: https://eprom.hemit.org/

https://www.kvalitetsregistre.no/data
https://eprom.hemit.org/


Hva skal sendes ut?

• Vurder hvilke skjema som skal benyttes. Fellesskjema / 

opprette egne skjema

• Informasjonstekst til pasienten som skal følge 

skjemabestillinger

• Opplæringsvideo for bruk av ePROM Skjemabygger

https://youtu.be/3vMOpnLnQ80


Bestillersystem, forutsetning for etablering

•Registeret må registreres som bestillersystem i 
ePROM. Dette må gjøres av Hemit.

• Kontaktinformasjon
• Logo

• Da får dere en egen skjemakatalog og kan jobbe 
med deres egne skjema.



Administrator

• En eller flere fra registeret må være ansvarlig for 
administrasjon av ePROM

• Ta stilling til automatikk rundt utsending og mottak av 
skjema, inkludert purringer og utløpsdato 

• Eventuelt hvordan informere pasienter som ikke er digitalt 
aktiv på helsenorge.no eller har sikker digital postkasse om 
bestilt skjema?

• Startguide | ePROM v3.0 (hemit.org)

https://eprom.hemit.org/Startguide


Hvor lang tid tar det tar fra man melder sin 
interesse til løsningen er oppe og går? 

• Tiden det tar er summen av alle aktivitetene lagt ut i 
tid.

• Det er ikke noen «kø» på ePROM siden, men det er 
mange ting som må samspille, og mange 
avklaringer/beslutninger som må tas.

• Som regel er det hos registerleverandøren
mesteparten av tiden  går. (her går også mye tid ved 
avklaringer osv.)



Hvordan etablere ePROM raskt?
• Etablering av ePROM kan gå raskt, og det ta lang tid.
• Det er i utgangspunktet endel ting som påvirker tiden her:

• Tiden det tar for å endelig bestemme hvilke skjema/spørsmål som 
skal inngå og hvor.

• Tiden det tar for å avklare detaljer rundt utsendingen

• Tekster til varsel (SMS), «disclaimer/info til pasienten» osv.

• Entydig definere hvem som skal ha hvilke skjema og når (på 
bakgrunn av hva), og hvilke som IKKE skal ha skjema.

• Tiden det tar for registerleverandøren å implementere nytt skjema 
i kvalitetsregisteret.



PIPP, utsending på papir

• Her kan det ta tid å få ting klar til tolkning 
• Må sendes Andvord, tolkningsmaler må lages og 

kvalitetssikres, Hemit kan bistå i dialogen.

• Mottak må etableres og testes i registeret (men vil bruke 
samme integrasjon som vanlige ePROM besvarelser)

• Utforming av skjema må tilpasses Andvord sine krav til 
utforming (for å sikre at tolkningen har god kvalitet)


