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HVORDAN ØNSKER VI Å SAMLE INN OG

GJENBRUKE PROM? 
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INNLEDNING

Hva ønsker vi?
• PROM-data kan gjenbrukes

• PROM-data tilgjengelig også for behandler

 Hva er status i dag, og er det lys i enden av tunellen? 
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KORT OM MULTIPPEL SKLEROSE
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MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

Nevrologisk sykdom i sentralnervesystemet
• Kronisk
• Rammer unge voksne
• Dobbelt så mange kvinner som menn
• Mange ulike symptomer
• Typisk attakkvis
• Ca. 13 500 personer med MS i Norge

Behandling
• Ingen kurativ
• Attakk- og symptombehandling
• Forebygge sykdomsaktivitet (sykdomsmodulerende/ bremsemedisin)

o Tidlig oppstart viktig 
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LITT OM MS-REGISTERET
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HVA GJØR MS-REGISTERET?

KVALITETSSIKRE OG OPTIMALISERE
Behandlingstiltak og helsetjenestetilbudet

REGISTRERER DATA OM ALLE MED MS  
Sykdomsforløp og behandling

ETABLERE MATERIALE TIL FORSKNING
Data og blodprøver(biobanken)
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Norsk MS 
Register

STRUKTUR DATABASER

Hvert HF - egen database.

Data for alle med samtykke 

skrives til sentralt register.

Behandler 

(Lege/sykepleier) kan kun 

se data i lokal database
OUS

…..

…..

Helse 
Bergen

Møre og 
Romsdal

St. Olav

Helse 
Stavanger

Helse 
Førde
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PROM I MS-REGISTERET
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PASIENTFORLØP
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INNSAMLING AV PROM

Helse 
Bergen

Møre og 
Romsdal

Helse 
Stavanger

St. Olav

Norsk MS 
Register

PROM-data kun til nasjonal database

Behandler kan ikke se svarene
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BRUK AV PROM-DATA

 Gi oversikter på gruppenivå

 Forskningsprosjekt kan søke om utlevering

 Avdelinger kan søke om utlevering til kvalitetssikring/ 
kvalitetsforbedringsarbeid

• MS-registeret er eneste kilde til systematiske innsamlede nasjonale 
PROM-data for MS-pasienter
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LIVSKVALITET

LIVSKVALITET I

Livskvaliteten til 

personer med MS målt 

for hele gruppen er 

dårligere enn for friske 

personer i Norge

LIVSKVALITET II

Koronapandemien har i 

liten grad påvirket livs-

kvaliteten til personer 

med MS målt for hele 

gruppen samlet
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GJENBRUK - ØNSKER
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HVORFOR PROM OG TIL HVA?

PASIENTENS STEMME

EKSTRA INFORMASJON

Forskning/

Kvalitetsforbedring

Bruk i klinikken/ 

rehabilitering

Hvordan har pasienten det før 

kontrollen? 

Hvilke tema er viktig?

Brukerstyrt oppfølging

Følge med på 

sykdomsutvikling over tid 

på gruppenivå
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STATUS FOR MS-REGISTERET I DAG

PASIENTENS STEMME

EKSTRA INFORMASJON

Forskning/

Kvalitetsforbedring

- Følge med på 

sykdomsutvikling over tid 

på gruppenivå
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HVA ØNSKER VI – HVA ER BEHOVET?

 En samordnet innsamling av PROM–data; gjenbruk

 PROM-data tilgjengelig til forskning

 Enkel tilgang til PROM-data for bruk i kvalitetsforbedringsprosjekt

 PROM-data tilgjengelig for behandler

 Tilgang til PROM-data til brukerstyrt oppfølging?

 Spørsmål: Hvem skal samle inn viktige og nyttige PROM-data fremover, og 
hvordan? 
• Samordning med tanke på ulike formål

• Viktig at pasientene ikke må svare på det samme flere ganger
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REFLEKSJONER OG SPØRSMÅL

Hvem bør samle inn PROM-data – og hvordan best gjenbruke dataene? 

Kvalitetsregistre? 
o Løsninger er klare – via Helsnorge.no 

o Felles nasjonal løsning for innsamling

o Krever samtykke (for MS-registeret)
o Juridiske utfordringer

Det enkelte helseforetak?
o Utfordringer

o Ulike løsninger i ulike foretak
o Organisering av gjenbruk av data/ automatisert datafangst – langt frem? 
o Avhengig av det enkelte foretaks engasjement

Kan vi få til nasjonale felles løsninger?
o I så tilfelle: Hvordan og når?
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PROM I NORDEN - SAMARBEID
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PROM I NORDEN

Patient-Reported 
Outcomes in Multiple 
Sclerosis Care in the 

Nordic countries

Kartlegge bruk

Workshop
• Nordiske MS-Registre

• Behandlere

• Pasienter

Sverige og  Finland  kommet lenger i bruken av PROM 

Registrene samler inn – klinikerne bruker dataene

Pasientene etterlyste mer aktiv bruk av PROM
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PROM I NORDEN

Patient-Reported 
Outcomes in Multiple 
Sclerosis Care in the 

Nordic countries

PROs are beneficial for both patients and clinicians; it helps 
the clinician specify the dialogue and supports the patient in 
setting the frame for the consultation. Furthermore, PROs 
can optimize the use of time during the consultations. 
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PÅGÅENDE ARBEID
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PÅGÅENDE ARBEID

«Pasientstyrt poliklinikk» - Digital skjemabasert oppfølging og monitorering
• UNN ønsker å starte etter samme mal som for epilepsi (CheckWare-løsning)

Ønsker å samarbeide med MS kompetansetjeneste/MS-registeret

 Samarbeid og møter med Seksjon for helsetjenesteutvikling, inkludert 
Fagsenter for pasientrapporterte data 
• Nasjonalt system for innsamling og gjenbruk av PROM-data

Ønske om å være pilot

Møter med personvernombudet og Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre 
• Fokus på hva som kan gjøres innenfor dagens løsninger
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KONKLUSJON – VEIEN VIDERE

• Utnytte de kildene til PROM som vi har i dag 
• Arbeid med nasjonalt innsamlingssystem med gjenbruk
• Kan vi se på lovverket med nye øyne? 

o Tjener lovverket pasientene/ pasientsikkerheten? (Pasienten eier sine data og bør 
kunne styre hvem som får se de)  

o Er det mulig med endringer?

• Koordinering og samkjøring
o slik at de enkelte registrene kan konsentrere seg mer om data og kvalitet, enn om 

utfordringer

• Lære av hverandre? 
• God hjelp fra sentrale ressurser

• Vi syns det haser…
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VI HAR ENDA TROEN…
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