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Hvem er vi

Hemit, er et eget HF  (fra 1.1.2022)



Dette er Hemit 
• Ble eget HF 01.01.2022

• Leverer IT-tjenester til alle sykehusene i Midt-Norge

• Ca. 420 ansatte hvorav halvparten i Trondheim

• Et av de største IT-miljøene i Midt-Norge

• Betjener 22 000 brukere døgnet rundt

• Leverer rundt 1450 applikasjoner

• Leverer MRS som kvalitetsregisterplattform

• Leverer ePROM som plattform for kommunikasjon med pasient

Hemit skal bidra til:
• Bedre pasientbehandling

• Bedre pasientopplevelse

• Bedre og mer effektiv hverdag for ansatte i helseforetakene



Hva er ePROM
• Muligheter:

• Kommer i kontakt med pasient/innbygger på en sikker måte
• Pasientskjema 

• Personinitiert

• Informasjonsbrev
• Helse Møre sender journal som PDF via helsenorge

• Digitalt og ev på papir

• (Tekniske) utfordringer:
• Pålogging med BankId for folk som ikke er så bevandret i digitale verktøy

• Barn under 15/16 år? (særlig mellom 12 og 16)



Hva er ePROM
• Fellesløsning for sikker innsamling av data fra 

Pasienter/innbyggere/pårørende
• Prom/Prem

• Samtykker

• Primær kanal er Helsenorge.no

• Kan også sende på Digipost/e-Boks, Papir og med engangskode

• Tilpasser skjema til skjermstørrelse (for eksempel mobil)

• Laget for helsevesenet – av helsevesenet

• Sentralt finansiert



ePROM og et «bestillersystem»

• ePROM trenger en bestilling på: Hvilke data(skjema) skal samles inn 
fra hvem, når og hvordan.

• ePROM mottar bestilling, kontakter pasient og returnerer svaret 
tilbake til bestiller.

• Har innebygget purring i bestillingen.

• Bestillersystem kan være et kvalitetsregister, et fagsystem eller en EPJ. 
(eller noe annet som har kontakt med helsenettet)

• ePROM kan sammenlignes med et postkontor eller en telefonsentral 
som forestår kommunikasjon med ikke selv deltar i 
samtalen/utvekslingen.



Muligheter og begrensninger (generelt)

• Kommer i kontakt med pasient/innbygger på en sikker måte

(Helsenorge, Digipost/eBoks, brev, engangskode osv)
• Pasientskjema 

• Prom/prem/samtykke
• Person initiert 

• Informasjonsbrev/annet
• Helse Møre sender journal som PDF via helsenorge ved 

innsynsforespørsel

• Digitalt(Helsenorge, Digipost/eBoks, i klinikk) og eventuelt 
på papir 



Pasient-initiert innsending

• Distribuerer en lenke til et skjema (typisk et samtykkeskjema)

• Pasienten klikker så på lenken, identifiserer seg med BankId, får opp 
aktuelt skjema, fyller ut dette. Skjema blir så mottatt av registeret 
som kan opprette pasienten i sitt register på bakgrunn av skjema 
(f.eks samtykke)

• Fungerer fint for rekruttering der det finnes muligheter for å kontakte 
aktuelle pasienter (for eksempel interesseforeninger)

• Bør ha en prosess som sikrer at pasienter er reelle 



«Ingen kanal» 

• Brukes i klinikk – med f.eks engangskode



Volumer i 2021, - totalt 267 640 skjema
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Fordeling kanal 2021

Notifikasjonskanal Antall bestilte skjema prosent

Ingen 16213 6,06%

Helsenorge 231982 86,68%

Sikker digital postkasse 8319 3,11%

Usikret 2212 0,83%

Fysisk post 8351 3,12%

Personinitiert 0 0,00%

Ukjent 563 0,21%

Totalt 267 640



PROM-rapport, hjerteinfarktregsiteret (2021)

2019 2020 2021
Antall pasienter 11667 10797 10879
Antall som burde motta 
skjema

8537 8192 8396

Antall aktuelle til PROM-
skjema

6227 7446 8017

Antall besvarte PROM 3961 5030 5218

Svarprosent 64% 68% 65%
Antall PROM-bestillinger 8253 7901 7975

PROM-skjema sendes til pasienter som er utskrevet til hjemmet og i live 90 dager
etter utskrivelse. I tillegg må skjema må være registrert innen 90 dager.



Svarprosent pr. kanal i Hjerteinfarktregisteret



Noen utfordringer

•Pålogging med BankId for folk som ikke er så 
bevandret i digitale verktøy
• Enkelte pasientgrupper har ikke egen BankID, enkelte har vansker 

med å benytte digitale verktøy

•Barn under 15/16 år
•Enkelte pasienter får mange skjema, også fra 

forskjellige register/prosjekter.
•Skjema må fungere på mobiltelefon – dette gir noen 

begrensninger i layout



Muligheter og begrensninger (journal)

• Må ha logikk for å styre hvem skal ha hvilke skjema når, og på grunnlag av 
hva.

• Må ha mulighet til å motta skjema fra ePROM og legge det på riktig 
pasient/arbeidsflyt.

• Enkelt og billig å nå pasient via ePROM og Helsenorge

• Kan sende notifikasjoner osv. til pasienten via løsningen.

• Felles innsamling sikrer lik og koordinert utsending, initiert ett sted

• Ett sted å endre/tilpasse skjema/utsendingslogikk

• Ett sted å følge opp



Muligheter og begrensninger (journal/register)

• Må ha hjemmel til å dele Prom/Prem data mellom journal og 
register.

• Samtykke/reservasjon MÅ hensyntas der det er relevant

• Det som samles inn må ha relevans – her kan det være avvik 
mellom register og journal
• Trenger de det samme? Skal data innhentes på samme tid?

• Selve overføringen må etableres på en, sikker måte.



Scenarier
• Register samler inn ePROM, deler med ePJ

• ePJ samler inn, deler med register

• Begge samler inn hver for seg (dagens  løsning)

• To eller flere register samler inn data samlet fra en pasientgruppe

• I tillegg er det jo mulig å dele deler av det innsamlede materiale

• Utfordringen med deling er i hovedsak juridisk, men det skaper også 
en del koordineringsutfordringer.

• Det må etableres en sikker og stabil mekaniske for overføring.



Hvordan kan man teknisk sette opp deling 
mellom ePJ/register og evt. mellom registre?

• Dette er integrasjoner, men så lenge man har informasjon nok om hva 
som skal sendes hvor er det primært et juridisk og 
koordineringsmessig problem



Dagens løsning
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EPJ
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Evt. Deling fra EPJ
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Evt. Deling fra register

ePJ(4) Register(1)
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To/flere register med koordinert utsending

Register a(1/5) Register b(1/5)

ePROM proxy(2)

ePROM (3) (4)



Forutsetninger ePROM PROXY

•Hjemmel til å dele!

•Enighet om hvilke skjema som skal benyttes

•Samme pasientgruppe

•Enighet om når skjema skal sendes ut

•Samordnet informasjon til pasientene

•Etablert teknisk løsning (kommer ila høsten for 
Hjertinfarkt og NORIC)



Planer og forbedringer(ePROM 9.0)
•Slider med mulighet for synkende tallrekke i 

pasienskjema

•Tydeligere markering av dagen dato for datofelt

•Bedre forhåndsvisningen av skjemainformasjon 
(Helsenorge visning)

•Synkron kommunikasjon flyttes fra servicebus til 
REST API

•Mulig å konfigurere flere reservasjoner, tilsvarende 
som for samtykker



Spørsmål


