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DETTE ER HEMIT

• ca 320 ansatte

• Drift og forvaltning av IT-systemene i 
Helse Midt-Norge (20 000 brukere)

• IT-prosjekter i Helse Midt-Norge

• MRS som kvalitetsregisterplattform

• Har etablert en felles plattform for 
innhenting av pasientrapporterte data

Helse Midt-Norges egen IT-enhet



Krav fra helseministeren

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
de regionale helseforetakene 

– stilles krav om at alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal inneholde 
pasientrapporterte data

Dette fokuset er også i ferd med å gjøres seg 
gjeldende på andre områder



WHAT’S IN IT FOR THE PATIENT?

• Blir «sett»

• Fanger opp relevante kliniske tema

• Kan avdekke endringer i sykdom som 
trenger oppfølging

• Kliniker kan være mer målrettet ut fra svar 
gitt

• Muliggjør å se trender over tid



HVA ER VÅR PROMS LØSNING

 Digitale skjema (strukturerte data)

 Kvalitetsregistre/fagsystemer

 Pasienten i fokus

 HelseNorge og Sikker digital post

 Sikker kanal mellom pasienten på internett og 
helsenettet



HVEM SOM KAN BRUKE LØSNINGEN(SENDE)

 Helsevesenet, helsenettet

 Ikke begrenset til registre

 Må ha eller utvikle et bestiller system

 Billig i bruk

 Utviklet av helsetjenesten for helsetjenesten

 Ett grensesnitt uavhengig av kanal



HVEM KAN BENYTTE LØSNINGEN (PASIENTER)

• Alle pasienter med tilgang til internett

• Pasienter på Helsenorge
• Sikker digital post
• IDPorten

• Tilgjengelig i Difi kontaktregister (SMS/e-post)
• Møter opp fysisk (engangskode)
• Postadresse (brev)



ERFARINGER

Norsk Hjerteinfarktregister har vært pilot/tidlig bruker 

-her har jeg lånt erfaringer fra Ragna Elise Govatsmark på St.Olavs
hospital



HVILKE PASIENTER INKLUDERES?

• Alle som utskrives til hjemmet uavhengig av alder 3 måneder 
etter utreise fra sykehuset

• Purring etter 14 dager, skjema stenges etter nye 14 dager

• Kun ett skjema per pasienten i løpet av ett år

• Foreløpig ingen 1-årsoppfølging



HVILKE KANALER BRUKES FOR Å NÅ PASIENTENE?

Fra september 2017



SMS 

Via www.helsenorge.no:





44 spørsmål





FLYTSKJEMA PROM-MODUL
Registrering 2017*

Ca. 9000

3313 ble registrert > 3 
mnd fra utreise

5687 - 63%
42% (okt des -17)

%58

Etter oppstart Kontaktregisteret 19. september 2017 ca. 
30% mottar ikke skjema (av de som kan motta skjema)

*justert tallene i forhold til R.E.Govadsmark sin presentasjon
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OPPSUMMERING

• Teknisk løsning som gir minimal  arbeidsbelastning for register og sykehus

• Få pasienter med hjerteinfarkt er digital aktive, men av de som er digital aktive er

svarprosenten høy

• For at løsningen skal være optimal for Norsk hjerteinfarktregister må flere pasienter

bli digital aktive og sykehus må øke innregistreringshastigheten til registeret

• Utsending av skjema per post via elektronisk brevmodul blir viktig for å nå flest mulig

pasienter

• En løsning som alle registre kan ta i bruk!



Sentral 
Proms

Helse Norge

Difi digital 
postkasse 
«digipost»

Utsending og 
mottak av 

papirskjema

Skjemabygger 
og katalog





PIPP

• Bestilles digitalt (på samme måte som digitale)
• Transparent for bestillersystem
• Utsending med svarkonvolutt
• Felles mottak av svar fra pasienten
• Scanning av svar
• Tolkning
• Retur av digitalt svar
• Makulering av papir
• Lave brukskostnader



Mobiltelefonen er 
det verktøyet de 
fleste har med seg 

hele tiden….

Mobile løsninger



WEBSKJEMAENE VI HAR SKALERER TIL 
BRUK F.EKS PÅ MOBIL.

• Viktig fordi mobile enheter er i ferd med å bli det verktøy folk benytter.

• Av Helsenorge sine ca 1,8 millioner oppslag i mars var:

https://www.helsenorgebeta.net/category/stats/



For mer avansert interaksjon kan det være behov 
ut over det vi kan gi på en god måte med web.

Trenger vi en app?
• Kan lagre informasjon på telefon
• Tilgjengelig uten nettverk
• Varsler og beslutningsstøtte fra telefonen 
• Forenklet Innlogging/tilgang

De fleste behov kan løses via Web



Usecase - Hild





AS IS



TO BE



Pasienten kan nås i mange 
kanaler, men for 
helsevesenet kommer alt i 
en felles «strøm»

-en kanal.

Helsevesenet

Papir

App
Web

En løsning for kontakt med pasienten 



Videre, hva nå?

Det jobbes nå for å avklare om man skal 
etablere CAT funksjon og PROMIS med 
gjenbruk av Proms løsningen med den 
infrastruktur som er etablert.

Vi har sett på mirtCAT og ser at denne vil kunne 
gjenbrukes 

www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis



Hvordan ser vi for oss dette implementert?





Planer på PROMS området:

• API og biblioteker for Apper vil være ferdig i løpet av Q4 og tilgjengelig 

for andre fra Q1 2019

• Papir utsending med PIPP vil være på plass i Q3

• PROMIS, (mirtCAT) vil avhenge av finansiering/beslutning 

• Vi regner med å bruke høsten 2018 på å planlegging og spesifikasjonen av løsningen.

• Utviklingen av løsningen planlegges eventuelt første halvår 2019. 

…….. I tillegg til å legge inn flere registre i Proms løsningen

https://cran.r-project.org/web/packages/mirtCAT/index.html



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Noe du lurer på? 
Trenger du hjelp med å etablere et register eller hente PROMS?

- eller bare ønske om en registerprat?

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


