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Pasientenes tilbakemelding 
på behandling (PROM-data)

• PROM-data er et mål på hvordan pasientene selv 
opplever sin helse og livskvalitet etter behandling 
 Smerte og andre symptomer, funksjonsevne, helserelatert 

livskvalitet og pasienttilfredshet etter endt behandling 
 PROM-data er et verktøy for å måle behandlingsresultatet 

• Medisinske kvalitetsregistre
 Samler inn, analyserer og formidler pasientenes egne erfaringer 

og oppfatninger av bla. behandlingsresultatet 
 Strukturert informasjon om behandlingsresultater på gruppenivå
 PROM-data innhentes direkte fra de registrerte
 Tillit fra de registrerte er sentralt



Krav fra helsemyndighetene

• Nasjonal strategi for medisinske kvalitetsregistre for 
2016-2020
 Målsetning at alle kvalitetsregistre skal inkludere PROM-data
 Ved utgangen av 2020 skal 85 % av de nasjonale medisinske 

kvalitetsregistrene presentere PROM-data

• Oppdragsdokumentene fra HOD 
 Krav om PROM-data for nasjonale kvalitetsregistre 



Registrenes innsats på 
området 

• Oversikt over kvalitetsregistre som inkluderer PROM-
data
 www.kvalitetsregistre.no

• For registre som etableres og planlegges i dag
 Krav for godkjenning at PROM-data er en del av registeret

• Stadig flere registre inkluderer pasientrepresentanter i 
sine fagråd 
 Sikre pasientenes synspunkter i planlegging og videreutvikling av 

registrene 



Sentrale avklaringer før 
innhenting av PROM-data

• Avklare formålet

• Avklare virksomhetens roller og ansvar

• Identifisere/etablere databehandlingsgrunnlag



Avklare formålet

• Styrende for behandlingen av personopplysninger

• Styrende for regelverket (særlovgivning)

• Hvilke formål er uforenelige (formålsbegrensning)?

• Hvilke opplysninger er nødvendige og relevante?

• Opplysningene skal slettes når formålet er oppnådd



Avklare virksomhetens roller 
og ansvar

• Databehandlingsansvarlig bestemmer:
 Formålet med behandlingen  
 Hvilke hjelpemidler som skal benyttes

• Databehandlingsansvarliges ansvar:
 Må sørge for å organisere arbeidet med å etterleve 

helseregisterlovens forpliktelser  
 Nødvendige avtaler – lisensavtaler 



Identifisere/etablere 
databehandlingsgrunnlag

• Grunnlag for innhenting av PROM-data
– Samtykke

• Grunnlag for utlevering av PROM-data
– Samtykke

• Grunnlag for å motta/behandle PROM-data 
– Konsesjon fra Datatilsynet 



Samtykke som 
behandlingsgrunnlag 
• Det skal informeres i samtykket om innhenting av 

PROM-data 
 Frivillig, uttrykkelig og informert
 Lett å forstå, lett tilgjengelig, klart språk (ikke forkortelser eller 

stammespråk)
 Dokumenteres

• Ved utvidelse av etablerte registre for å inkludere 
PROM-data:
 Datatilsynet har lagt til grunn at registeret skal informere de 

allerede registrerte ved innhenting av PROM-data. 
 Samtykkeskjemaet endres slik at nye registrerte får informasjon i 

forbindelse med at de avgir samtykke. 



Konsesjon fra Datatilsynet

• Behandling av PROM-data i et register krever konsesjon 
fra Datatilsynet.
 Innsamling og behandling av PROM-data skal tas med i 

konsesjonssøknaden

• For etablerte register må det søkes om utvidelse av 
konsesjon for å kunne inkludere PROM-data
 Behandles på samme måte som en konsesjonssøknad



Kan behandlende lege gis tilgang 
til PROM-data som pasienten 
selv har sendt til registeret?
• Formålsbegrensning 
• Unntak fra taushetsplikten
• Likebehandling
• Registrene har ikke et ansvar for oppfølgning av 

pasientene

• Anbefalinger:
 Samle PROM-data lokalt
 Lokale registre – gir tilgang til egne data
 PROM-data som sjekklister i journal? 



Plikt til å videreformidle 
PROM-data til behandler i 
spesielle tilfeller?

• Unntak fra taushetsplikten
 Helsepersonelloven § 23. nr. 4
 Fare for menneskeliv eller helse

• Anbefaling:
 Innebygd personvern
 Anonyme rapporter
 PROM-data som sjekklister i journal?


