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PROM Patient Reported Outcome Measures 
(patientrapporterade utfallsmått) 

• PROM mäter hur patienterna upplever sin 
sjukdom och sin hälsa efter behandling eller 
annan intervention. 

mått på sjukdomssymptom, funktionsförmåga 
och hälsa/hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL, 
EQ-5D).  



PREM (Patient Reported Experience Measures) 

mått avseende patientens upplevelse av och 
tillfredsställelse med vården 

Illustration av sambanden mellan PROM och PREM  
i förhållande till Donabedians indelning i kvalitetsmått på struktur-, process- och resultatnivå. 



http://promcenter.se/ 



PREM-instrument 

Ett flertal instrument har utvecklats för att mäta 
patienttillfredsställelse eller patientupplevelser av 
vården 

ofta anpassade för specifika patientgrupper 

Antalet instrument som finns översatta till svenska 
och som är validerade är dock än så länge 
begränsat. 



Eftersom både patienttillfredsställelse och 
patientupplevelser ses som multidimensionella 
begrepp har instrument som inbegriper flera frågor 
och dimensioner rekommenderats.  

Särskilt mätning av patienttillfredsställelse har ofta 
kritiserats för att de uppvisar mycket takvärden och 
sällan ger uppslag för förbättringar 

Rekommendation för val av instrument 



Andra registers syften med sina 
PREM projekt 

• Skapa underlag till ett nationellt vårdprogram 
• Ta fram dialogunderlag för möten i vården, för 

att individualisera rehebiliteringsdelen i 
behandlingen 

• Hitta mätbara kvalitetsindikatorer i vårdkedjan, 
för att senare kunna förbättra dessa värden i 
kommande utvecklingsarbeten 

• Få fram ett beslutsunderlag för patienten som 
möjliggör val av vårdgivare 



SwedeAmp PREM-projektets 
syfte; 

• Att fånga patienters förbättringsförslag 

• Att spegla patientnyttan med registret  

• Att fråga om flödestiderna i vården påverkar 
nöjdheten hos patienten. 



Försök till frågeformulär…. 
1. Hur mår du?	   Livskvalitet?	   I förhållande till övriga svar… 

F4+F5 EQ5D	  
2. Hur fungerar livet?	   Nöjdhet?	   I förhållande till övriga svar…

PROM EQ5D	  
3. Fått information?	   Förutsättning för god vård	   Förbättringsarbete!	  
4. Nytta av hjälp och 
stöd?	  

Effektivitet? Kvalitet?	   Förbättringsarbete!	  

5. Behoven av hjälp och 
stöd tillgodosedda?	  

Ändamålsenliga insatser?	   Förbättringsarbete!	  

6. Nöjd med 
delaktigheten i beslut? 	  

När under vårdprocessen 
Finns ev. info brister?	  

Förbättringsarbete!	  

7. Nöjd med bemötandet?	   Påverkar svar om resultat/
nöjdhet?	  

Förbättringsarbete!	  

8. Nöjd med den vård du 
fått?	  

PREM  
Skillnader i vård nationellt?	  

Förbättringsarbete!	  

9. Svårigheter du inte 
förutsåg/förväntade dig i 
förhållande 
informationen?	  

Påverkar svar om information 
resultat/nöjdhet?	  

Förbättringsarbete!	  

10. Onödig fördröjning i 
vårdprocessen?	  

Jämställd vård? Effektivitet?	   Förbättringsarbete!	  

11. Erbjudits möjligheten 
att träffa andra 
amputerade?	  

Livskvalitet? Förbättringsarbete! 
Påverkar svar om hälsa (PROM).	  



Felkällor 
Trots att hansyn tas till casemixvariation 
vid berakning av respektive kliniks 
forvantade EQ 5D-resultat efter ett 
ar, kan det finnas ytterligare 
patientkarakteristika som paverkar utfallet 
och som ej kunnat tas hansyn till. 





Kriterier för testpatienter… 

• Dessa patienter skall: 

•  Vara Benamputerade sedan minst 12 månader 
•  Vara 20 år eller äldre 
•  Vara i livet 
•  Förväntas kunna svara på frågor själv (klarar 

språket, ej dement) 


