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Innhold

• PROM: hvorfor og hva er det?

• Fagsenter: hva kan vi bidra med?

• Kvalitetsregistrene og PROM - status

• Valg av PROM

• PROM i klinisk praksis
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Oppdragsdokumentene fra HOD

• Fremme pasientnær klinisk forskning

• Brukermedvirkning i forskning

• PRO som del av nasjonale 
kvalitetsregistre (2014)

Mål:
De nasjonale kvalitetsregistrene 
skal inkludere informasjon om 
pasientenes egen vurdering av 
behandlingsresultat (PROMs)
SIde 88)

PROM implementering er i overenstemmelse med 
politiske føringer knyttet til brukerinvolvering i 
helsetjenesten
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PRO – PROM - PREM

• PRO: Pasientrapporterte utfallsmål: 

“any report of the status of a patient’s health condition that comes directly from the 
patient (or in some cases a  caregiver or surrogate), without interpretation of the 
patient’s response by a clinician or anyone else”.

• PROM (Patient Reported Outcome Measures) er skjema som måler 
hvordan pasientene opplever forhold knytt til helse og sykdom og 
behandlingseffekter. PROM inkluderer mål på symptom, funksjon, 
helse og livskvalitet 

• PREM (Patient Reported Experience Measures) er skjema som 
måler pasienten sine erfaringer i møte med helsetjenesten 
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Status rapporten for 2017, SKDE 
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Fagsenter for pasientrapporterte data
- Vi har god kompetanse knyttet til PRO, og lang erfaring med forskning 
på pasientrapporterte data

– Tone M. Norekvål, Leder (perm) / Professor II 

– Marjolein Iversen, Senior Advisor / Professor 

– Inger Elise Engelund, Koordinator / Rådgiver 

– Kjersti Oterhals, Spesialrådgiver/ 1. amanuensis

– Randi Bertelsen, Spesialrådgiver / Forsker

– John Roger Andersen, Spesialrådgiver / Professor

Formål:
• legge til rette for innføring av PROM i medisinske kvalitetsregistre,

• øke kompetansen på bruk av PROM i medisinske kvalitetsregistre,

• motivere og legge til rette for publisering av pasientrapporterte data 
fra medisinske  kvalitetsregister

• bidra til at resultater fra forskning på PROM brukes i helsetjenesten

• sørge for at arbeidet med PROM er samordnet med andre nasjonale 
prosesser knyttet til arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

• sørge for at utvikling og drift av datafangstløsninger for PROM er 
generiske og i overenstemmelse med nasjonale retningslinjer for 
kvalitetsregisterfeltet
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Funksjon

• Veilede kvalitetsregistre i bruk og analyse av PROM
• Bistå kvalitetsregistrene med valg av instrumenter
• Holde en nasjonal oversikt over kvalitetsregistrenes bruk av 

PROM
• Fremme bruk av PROM i forskning og kvalitetsforbedring
• Arrangere nasjonale og regionale seminarer
• Formidle informasjon via nettside som serviceplattform
• Samordne arbeidet med PROM med andre nasjonale 

prosesser knyttet til  kvalitetsregistrene
• Legge til rette for smidige datatekniske løsninger for 

datafangst (PROM)

Fagsenter for pasientrapporterte data

Forskningsrådgivning på PRO

Rådgivning på brukererfaringsundersøkelser

Implementering av resultat i klinisk praksis

Arrangere fagseminar

Kurspakke på bruk av PRO

Rådgivning
og
kompetanse‐
bygging

Nasjonal funksjon knyttet til PROMS i medisinske kvalitetsregistre
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Fagråd
• Linn Bæra, leder Brukerutvalget Helse Vest

• Sindre Børke, Diabetesforbundet 

• Torild Skrivarhaug, faglig leder Barnediabetesregisteret

• Astrid Wahl, professor Universitetet i Oslo

• Wenche Reed, leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre, Helse Sør-Øst

• Andrew Garrett, Område for helsetjenester i FHI

• Philip A. Skau, Spesialrådgiver Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre, SKDE

• Eva Stensland, leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre, SKDE

• Årlig spørreskjemaundersøkelsen        
for å kartlegge bruk av PROM/PREM 
instrumenter i de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene
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I 2017 rapporterte 33 av 54 (61%) kvalitetsregistre
at de samler inn informasjon om pasientens vurdering 
av resultat og erfaring med helsetjenesten.

- De fleste bruker validerte instrumenter
- Noen registre inkluderer også PREM spørsmål
- Mange forskjellige instrumenter

Status rapporten for 2017, SKDE 

61%

2017

Registre som har inkludert PROM i 2017 
Nasjonale kvalitetsregistre Inkludert PROM
Cerebral pareseregisteret i Norge X

Gastronet X

Nasjonalt hoftebruddregister X

Nasjonalt korsbåndregister X

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi X

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) X

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes X

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi (ABLA NOR)* X

Nasjonalt register for KOLS X

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon X

Nasjonalt register for leddproteser X

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) X

Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG) X

Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) X

Norsk hjerneslagregister X

Norsk hjerteinfarktregister X

Norsk hjertesviktregister X

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) X

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) X

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)* X

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi X

Norsk kvalitetsregister for HIV X

Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals - Tonsilleregisteret* X

Norsk kvinnelig inkontinensregister X

Norsk MS-register og biobank X

Norsk nakke- og ryggregister X

Norsk parkinsonregister og biobank X

Norsk porfyriregister X

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten (NorKog)

X

Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) X

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas) X
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In progress i 2017
Nasjonale kvalitetsregistre Planer om/ arbeider 

med innføring av PROM

Nasjonalt barnehofteregister X

Nasjonalt hoftebruddregister X

Nasjonalt korsbåndregister X

Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet X

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft X

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft X

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft X

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier X

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft X

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft X

Nasjonalt register for invasiv kardiologi (NORIC) X

Nasjonalt traumeregister X

Norsk diabetesregister for voksne X

Norsk hjertestansregister X

Norsk intensivregister X

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte X

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister X

Norsk nyreregister X

Norsk pacemaker- og ICD-register X

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
(Muskelregisteret)

X

Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast) X

Valg av spørreskjema

Overall 

assessment

of well-being

Components of each domain

Broad domains

(Spilker B 1996)

Enkeltspørsmål

Generelle instrument

Sykdomsspesifikke
instrument

RAND-36/12
EQ-5D

Minnesota Living with Heart Failure 
(MLHFQ)
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Ulike typer helserelaterte livskvalitet – ulik hensikt

• Generelle mål (generisk skjema)
– Økt helhetsblikk og ny kunnskap om hvordan livskvaliteten påvirkes av 

sykdom

– Hvordan ulike sykdommer og behandlingsbivirkninger kan påvirke 
livskvaliteten  

– Kan sammenlignes på tvers av sykdomsgrupper

• Sykdomsspesifikke mål (sykdomsspesifikk skjema)
– Fange alle viktige aspekter ved en spesifikk sykdoms påvirkning på 

livskvaliteten

– Kan ikke sammenlignes på tvers av sykdomsgrupper

– Sammenligning mellom institusjoner – internasjonalt

– Mer klinisk relevant

Generiske vs sykdomsspesifikke verktøy

Minimumstandarder for PROM 
(Reeve et al 2013)

1. Conceptual and measurement model
2. Reliability
3. Validity

1. Content
2. Construct
3. Responsiveness

4. Interpretability of scores
5. Translation of the PRO measure
6. Patient and investor burden
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Strategi for å velge PROM

• Hva vil man måle?

• Identifisere valide og reliable instrumenter
– Generiske

– Sykdomsspesifikke

• Gjennomførbarhet; 
– Metode for datafangst

– Respondent byrde vs respondent motivasjon

• Brukermedvirkning i valg av PROMS

Skjemagjennomgang

• RAND 36

• oversatt til norsk (og validert)

• papir + elektronisk (satt opp i HEMIT sin elektroniske løsning for PROM i registrene)

• Syntax for dataanalyse tilgjengelig (men kun for de 8 domenene, ikke for sumscorene 
(PCS og MCS)

• Fritt tilgjengelig 

• RAND 12

• Oversatt til norsk (og validert)

• papir + elektronisk (satt opp i HEMIT sin elektroniske løsning for PROM i registrene)

• Fritt tilgjengelig

• På Fagsenteret sine nettsider ligger syntax med scoringsalgoritmer og informasjon

• EQ-5D

• Avtale med EuroQOL

• Gjort fritt tilgjengelig for de norske kvalitetsregire for de kommende 5 år.

• papir + elektronisk (satt opp i HEMIT sin elektroniske løsning for PROM i registrene)

Status generiske spørreskjema på norsk:
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Skjemagjennomgang (forts.)

Status sykdomsspesifikke spørreskjema på norsk:

• Veldig mange sykdomsspesifikke skjema – både lisensbelagte og fritt 
tilgjengelige, og av varierende kvalitet

• Må vurderes i samarbeid med det enkelte register
• Skjemaoversikt finnes blant annet hos ePROVIDE: 

https://eprovide.mapi-trust.org/

Hvordan finne spørreskjema
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PROM i klinisk praksis
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PRO-data kan være til nytte i individuell 
pasientbehandling. 

Dersom PRO-data blir tilgjengelig i EPJ vil 
dette kunne bidra til at pasientens stemme i 
større grad blir hørt og behandler vil 
kunne fange opp relevant klinisk 
informasjon, og dermed gi en mer målrettet 
behandling.

Tilgjengelig på Fagsenteret sin webside: Rapport fra Rundebordskonferanse: 
Samtidig bruk av pasientrapporterte data (PROM) i kvalitetsregister og
klinisk praksis - hvilke utfordringer har vi?

https://www.kvalitetsregistre.no/region/fagsenter-pasientrapporterte-data
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PROM – som dialogstøtte i klinisk 
praksis – et eksempel fra Danmark

Diagnose Operation Opfølgning
3 måneder

Opfølgning
6 måneder

Opfølgning
12 

måneder

1 2
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59%

11% 13% 18%

Jeg ringer selv, hvis jeg
har behov for en

konsultation

Jeg vil gerne ringes op
(telefonkonsultation)

Jeg vil gerne have en
tid i ambulatoriet

Ved ikke

Hvad er dit behov i forhold til en 
konsultation? (n=248)

STRATIFICERING – GEVINSTER (N=248)

33 % 47 % 20 %

Brevsvar Telefonkonsultatio
n

Ambulant 
konsultation

B CA
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Sundhedsøkonomisk analyse

DAGS & LØN

KONTAKFORM

TID (FØR/EFTER)

248 kontakter

FØR: 220.674 KR
EFTER: 90.030 KR

BESPARELSE: 
130.644 KR (59 %)

987 patienter

FØR: 1.720.906 KR
EFTER: 693.088 KR

BESPARELSE: 
1.027.818 KR (60 %)

PROJEKT DANMARK

Norekvål TM et al. Patient-reported outcomes on the agenda in 
cardiovascular clinical practice. Eur J Card Nurs. 2015 e-pub ahead 28 Oct

VISUALISERING av PROMs-registerdata i klinikk
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Datafangstløsninger og andre tekniske 
løsninger: 

• å etablere løsning for elektronisk innhenting av PROM (E-PROM) til 
kvalitetsregistrene gjennom Helse-Norge portalen. 

– Pilotert i 2016, og har vært i drift siden 2017.

– Et samarbeid med Helse Midt IKT (HEMIT) v/ Skjetne

– 8 nasjonale kvalitetsregistre i bruk

• Bidra til etablering av PROMS innhenting fra registrene

• Grunnlaget for mer avanserte samhandlingssystemer med pasient
– Sikker kanal mellom pasienten på internett og Helsenettet

– Et skjema laget for ett register kan tas i bruk for andre registre (kostnadseffektivt), 
blir lagret i en «skjemabank»

– Etablert funksjon for at registrene kan gå inn i løsningen og legge inn sine egne 
skjema

• PIPP løsning: Pasient innrapportering på papir fra høsten 2018

• Kontaktadresse: John.petter.skjetne@hemit.no; Mob: 90065088

Fokus fremover:
• Videreutvikling av senteret

– Samarbeid mot andre institusjoner i regionen, og nasjonale og 
internasjonale samarbeidspartnere

– Oppbygging av nasjonal funksjon knyttet til medisinske 
kvalitetsregistre

• Fremover vil vi også ta individuelt kontakt med registre 

• Bidra med statistisk veiledning for analysering av PROM
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PROMS konferanse 2019
Onsdag 5 juni, Bergen

Kurs høsten 2018:

4 oktober: Missing imputation
24 september: Faktoranalyse


