
ANALYSE AV PROM

Kyrre Breivik

Fagsenter for pasientrapporterte data

Regional Kunnskapssenter for Barn og Unge, Norce



Pasientrapporterte data

• Patient Reported Outcome (PRO):

“Any report of the status of a patient’s health condition that comes 
directly from the patient without interpretation of the patient’s 
response by a clinician or anyone else” (US Food & Drug 
Administration)

• Patient Reported OutcomeMeasures (PROM): spørreskjema 
(instrument) som måler pasientrapporterte utfallsmål 

• Patient Reported Experience Measures (PREM): spørreskjema 
(instrument) som måler pasientenes opplevelse og tilfredshet med 
helsetjenesten 

• En målsetning at alle nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere 
pasientrapporterte data



Johnston et. al., 2013



Hvorfor bruke PROM?

• Blant annet for å få systematisk kunnskap om selvrapportert helse og 
livskvalitet i ei pasientgruppe

• Dette kan også brukes til å følge opp virksomhetens resultat mht. de 
problemene pasientene opplever

• Vurdere ulike behandlingers innvirkning på pasientenes  
selvrapporterte helse

• Brukes i helseøkonomiske analyser

• Som grunnlag for pasientsikkerhetsarbeid



Generiske versus sykdomsspesifikke PROM skjema

• Generiske skjemaer måler aspekter på generell helse (RAND-36/SF-
36, EQ5D)

• Styrker: 
• Gjør det mulig å sammenligne helse og effekt av behandling på 

tvers av pasientgrupper.

• Kan fange opp uventede behandlingseffekter for sykdomsgrupper

• Svakheter:
• Kan være lite sensitiv for forandring på relevante utfallsmål for 

spesifikke sykdomsgrupper (f.eks. kreft). 

• Fare for at de kan oppleves som for generelle og lite relevant for 
pasienter. 

• Effekter kan være vanskelig å tolke 



Kan sammenlikne helseprofiler på tvers av grupper

Riazi, A., Hobart, J. C., Lamping, D. L., Fitzpatrick, R., Freeman, J. A., Jenkinson, C. A. A., ... & Thompson, A. J. (2003). Using the SF-36 measure

to compare the health impact of multiple sclerosis and Parkinson’s disease with normal population health profiles. Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry, 74(6), 710-714.

SF-36:

PF=Physical functioning
RF=Role physical
BP=Bodily pain
GH=General Health
VT=Vitality
SF=Social functioning
RE=Role emotional
MH=Mental health



Sykdomsspesifikke skjemaer

• Sykdomsspesifikke skjemaer måler aspekter som er spesielt relevante 
for den aktuelle tilstanden (f.eks. MIDAS, QLQ-C30)

• Styrker: 
• Er utformet for å respondere på endring i et behandlingsløp for den aktuelle tilstanden. 

Kan derfor være mer sensitiv for forandring for denne gruppen pasienter.
• Vil ofte kunne oppleves som mer relevant for disse pasientene

• Svakheter: 
• Er ofte lite egnet til å sammenlikne resultatene på tvers av sykdomsgrupper. 
• Kan overse uventede positive/negative behandlingseffekter på  helseområder som ikke 

er med i målingen. 
• Bruk av ulike sykdomsspesifikke instrumenter kan gjøre det vanskelig å kombinere 

resultatene i f.eks. en meta-analyse

• Ja takk begge deler! Ofte bra å ha med begge deler i et register



Valg av spørreskjema

• Hva ønsker en å få svar på og hvilket spørreskjema gir best mål på dette?
• Validitet  (hvorvidt det måler det en ønsker at det skal måle)

• Inholdsvalidiet

• Konstrukt validitet

• Reliabilitet (pålitelighet av data)
• Test-retest
• Indre konsistens

• Sensitivitet (instrumentet sin evne til å avdekke forskjeller mellom pasienter eller 
grupper av pasienter)

• Responsitivitet (Instrumentet sin evne til å fange opp endringer i pasientens 
tilstand)

• Viktig å være kritisk til hvilken metode som er brukt for å teste 
måleegenskapene til skjemaet



Analyse av PROM-data

Når en skal analysere PROM data er det viktig å 
bruke en korrekt målemodell  for det konstruktet en 
ønsker å måle

Dette er 
viktig 
mht:

Hvilke metoder en skal bruke for å undersøke 
måleegenskapene til instrumentet

I analyser vil en korrekt målemodell ofte kunne 
bidra til større statistisk  styrke (power) og mer 
valide resultater



Refleksiv indikatormodell
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Kausal indikatormodell
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MIMIC modell

Latent

Samlivsprobl

emer

Tap av 

jobb

Dødsfall i 

familien

Err

Global 

stress 1

Global 

stress 2
Global 

stress 3



Composite indeks
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Composite indekser blir definert (formet) av indikatorene og blir som oftest sett 
som pragmatiske verktøy heller enn et utrykk for noe som finnes utenfor 
målingen. Slår ofte sammen mange dimensjoner. F.eks. APGA skåre, SES, Dow 
Jones indeks



Refleksiv vs kausal/formativ indikator modell

• Refleksive indikatorer kan sees som effekter av den latente variabelen/konstruktet mens 
det er motsatt ved formative indikatorer (forårsaker verdier på den latente 
variabelen/konstruktet)

• Refleksive indikator modell
– Indikatorer er utbyttbare
– Bør ha relativ høy korrelasjon mellom indikatorene 
– Unidimensjonal (1 faktor)

• Kausal/komposite indikator modell
– Indikatorene er ofte ikke utbyttbare 
– Trenger ikke være korrelerte – høy korrelasjon kan være problematisk

• Eksempler på formative variabler: SES, stressende livshendelser, antall kroniske sykdommer

• Viktig å skille mellom composite versus kausal indikator modell
• Composite variable kan være en regn datareduksjonsvariabel som f.eks. kan brukes som prediktor. I en kausal 

indikator modell kan den latente variabelen være noe som «finnes» utover indikatorene men en mangler 
refleksive indikatorer 



Målemodeller for pasientrapporterte data

• Mange forskere benytter en refleksiv indikator modell som en ryggmargsrefleks 
ovenfor alle skalaer

• Når en måler spesifikke domener som f.eks. depressive følelser, angst, fatigue, 
smerte er dette ofte hensiktsmessig

• Men hva med f.eks. fysisk funksjon?

Wang, P., Chen, C., Yang, R., & Wu, Y. (2015). Psychometric evaluation of health 
related quality of life among rural-to-urban migrants in China. Health and quality of 
life outcomes, 13(1), 155.



Målemodeller for pasientrapporterte data

• PREM (Patient Reported Experience Measures) mål på 
pasienterfaringar
• Pasientens opplevelse av og tilfredshet  med helsetjenesten.

• En refleksiv indikatormodell blir ofte brukt også her (Sizmur et. al., 2020)

Sizmur, S., Graham, C., & Bos, N. (2020). Psychometric 
evaluation of patient-reported experience measures: is it 
valid?. International Journal for Quality in Health Care, 

32(3), 219-220.



Målemodeller for pasientrapporterte data: 
helserelatert livskvalitet 

• Hva er livskvalitet? 

• Et relativt diffust begrep hvor det finnes en rekke definisjoner.
• An evaluation of all aspects of our lives, including, for example, where we live, 

how we live, and how we play. It encompasses such life factors as family 
circumstances, finances, housing and job satisfaction (Johnston, 2013)

• Hva er helserelatert livskvalitet?

• Også her finnes det mange definisjoner. Begrep som helserelatert 
livskvalitet, helsestatus, velvære, livskvalitet og helse brukes ofte om 
hverandre. 
• Begrepet brukes ofte for å måle hvordan en sykdom eller behandling påvirker en 

persons livskvalitet.
• Brukes også i andre sammenhenger som kost/nytte av behandlingseffekt (Bruvik 

& Mjørud, 2012)



Målemodeller for pasientrapporterte data: 
helserelatert livskvalitet 

• I forskningslitteraturen blir helserelatert livskvalitet ofte brukt men 
ikke definert

• Helserelatert livskvalitet blir brukt for:

• å beskrive et batteri med selvstendige må ulike domener (f.eks. 
angst, depresjon, fysisk funksjon, fatigue etc) 
• Composite index:

• Summerer alle indikatorene i f.eks. et sykdomspesifikk skjema i en summeskåre 

• En vektet utility skåre for økonomiske analyser (f.eks. EQ5D)



Modeller for 
helserelatert 
livskvalitet

• Mye av forskningen på helserelatert livskvalitet har 
brukt en refleksiv modell

EQ-5D

LoMartire, R., Äng, B., Gerdle, B., & Vixner, L. (2019). Psychometric properties of 
SF-36, EQ-5D and HADS in patients with chronic pain. Pain, 161, 83-95.



• Potensielle svakheter ved en refleksiv for 
HRQOL

• HRQOL er representert av  fellesvariansen 
til fysisk, rolle, kognitiv,  sosial og  
emosjonell funksjon. Hva betyr dette?

• Er de refleksive indikatorene 
utbyttbare?

• Eller er disse også kausale 
indikatorer/prediktorer?

• Andre har argumentert for de refleksive 
indikatorene bør heller bestå av ulike 
globale mål på livskvalitet (Hvor god er din 
helse/ hvor god livskvalitet har du?)

• Ved globale mål vil hver enkel person 
implisitt vekte hva som er viktig for dem 
mht. Livskvalitet



Helserelatert livskvalitet

• Costa (2015) argumenterer for at ulike definisjoner av 
helserelatert livskvalitet fordrer bruk av ulike målemodeller

• Viktig at forskere definerer helserelatert livskvalitet og 
benytter den målemodellen som ligger implisitt i
definisjonen



Konsekvenser 
for testing av 

målegenskaper 
(for refleksive 
og formative 
indikatorer)

• Reliabilitet

• Indre konsistens (f.eks. Chronbach alpha) er kun 
relevant for modeller som inneholder refleksive 
indikatorer. I en formativ modell er det ønskelig 
at indikatorene ikke skal være for høyt 
korrelerte

• Testing av test-retest er ok for begge typer 
modeller 

• Validitet

• Testing av unidimensjonalitet er bare relevant 
for refleksive modeller

• I en formativ modell bør indikatorene være 
korrelerte med et mer generelt mål på 
konstruktet (f.eks. generell livskvalitet)

• Innholdsvaliditet: At testen måler hele bredden 
av begrepet er viktigst for formative modeller

• Sensitivitet

• Viktig for begge typer modeller

• Responsivitet

• Viktig for begge typer modeller



Uheldige konsekvenser av å teste 
målegenskapene til en formativ indikator modell 
basert på kriterier beregnet på en refleksiv modell

• En skala kan bli forkastet/ikke publisert pga lav intern konsistens 
relaibiltet (f.eks. Chronbach alpha)

• Potensielt dårlig tilpasning til en 1 faktorløsning

• Begynner å fjerne potensielt viktige ledd pga lav

lav faktorladning



Målemodellens innvirkning på skåring av 
indikatorer i en summeskåre

• Hvilken metode vi bruker til å summere spørreleddene til en 
summeskåre er viktig og bør være basert på hvilken målemodell en 
bruker (Avila et. al., 2015)

• Om en benytter en refleksiv indikator modell er det som regel ok å 
bruke en uvektet summeskåre.
• Om skalaen er unidimensjonal er residualene ansett som tilfeldige. Om en 

summerer dem blir da denne 0

• Vektig basert på f.eks. størrelsen på faktorladningene har vist seg å ha lite 
praktisk nytteverdi – spesielt om det er relativt høy korrelasjon mellom 
indikatorene



Målemodellens innvirkning på skåring av 
indikatorer i en summeskåre

• Formative indikator modeller
• Kausal indikator modell: Her kan det ofte være hensiktsmessig å vekte 

indikatorene (f.eks. stressende livshendelser) mht. hvilken sammenheng de 
har med et globalt mål på det en ønsker å måle (f.eks. opplevd stress)

• Composite indikator modell. I og med at dette ofte har til hensikt å måle et 
kunstig konstrukt som har pragmatisk nytteverdi står forskerne relativt fritt til 
å velge vekting 

• En kan f.eks. velge å vekte indiktorer ulikt i apgarskåre basert på hvor godt 
de predikerer barns helse.



Målemodellens innvirkning på skåring av 
indikatorer i en summeskåre

• Formative skalaer
• Preference/utility skårer som ofte brukes som grunnlag i helseøkonomiske 

evalueringer og prioritering av ressurser i helsetjenesten. 

• Vektet på bakgrunn av preferanser for hypotetiske helsetilstander i
populasjonen

• F.eks. EQ5D har fem spørsmål som dekker gange, personlig stell, 
vanlige gjøremål, smerte/ubehag og angst/depresjon

• Et utvalg har da blitt å vurdere ulike helsetilsdander f.eks. 22221, 31321 som 
danner grunnlaget for indeksskåren



Målemodellens innvirkning på mer avanserte 
analyser

• Refleksiv indikatormodell ligger som grunn for de fleste avanserte 
analyser hvor en opererer med latente variabler:

• Eksplorerende faktoranalyse

• Konfirmatorisk faktoranalyse (CFA)

• Structural equation modelling

• Item Response Theory (IRT)



Konsekvenser for analyser: Undersøke 
sammenhenger mellom variabler (for refleksive 
og formative indikatorer)

• Bruk av variabler som inneholder mye 
feilvariasjon kan føre til både bias og 
mindre statistisk styrke i f.eks. 
korrelasjonsanalyser, multippel 
regresjons analyser og stimodeller
(f.eks. Cole & Preacher, 2014)

• Om målet inneholder refleksive 
indikatorer kan disse problemene 
minimeres ved å:
• Påse at en bruker variabler med så høy 

indre konsistens (f.eks. Chronbach’s
alpha) som mulig

• Ved hjelp av SEM analyser kan 
representere variablene som latente 
variabler og dermed fjerne residual 
variasjonen fra analysene



Konsekvenser for analyser

• Formative variabler
• dersom en bruker en refleksiv indikatormodell på formative variabler for å 

fjerne residual variasjon kan det skape bias (Rhemtulla et. al., 2020)

• Kausal indikatormodell
• Kan bruke vekting 

• Den originale modellen er ikke identifiserbar i en SEM modell

• Trenger minst to utfallsvariabler eller refleksive indikatormodeller (MIMIC)



Composite model
Om en bruker en composite model er det utviklet egne avanserte analyser for dette

Benitez, J., Henseler, J., Castillo, A., & Schuberth, F. (2020). How to perform and 
report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory 
and explanatory IS research. Information & Management, 57(2), 103168.



Computer adaptive testing (CAT) er bygget på 
en reflektiv indikator modell

• Skalaer kan ofte være relativt lange

• Det finnes ofte en rekke ulike måleinstrumenter som har til hensikt å måle det samme (Johnston et.al., 2013)
• Varierende kvalitet
• Ofte mange spørreledd
• Ofte gulv og takeffekter

• Promise prosjektet

• Databanker med mange ulike spørreledd hentet bl.a. fra ulike skjema

• Rigeriøse tester av måleegenskapene  ved hjelp av bl.a. IRT
• Unidimensjonalitet
• DIF
• Gir tilstrekkelig informasjon på tvers av trekket
• Kognitive intervjuer etc.

• Computer adaptive testing (bygger på antakelsen om refleksive indikatorer er utbyttbare)

• Short forms



Eksempel på enkeltskjema med skjev 
distrubusjon:  (Chronbach alpha=0.78)
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Reliabilitet (Chronbach alpha=0.78)
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Reliabilitet = 1-(1/Informasjon), Reeve & Fayers, 2005 



Ofte et ideal om god informasjon på tvers av 
trekket en ønsker å måle



Ulike spørreledd fra banken gir ulik 
informasjon på tvers av trekket

Hays, R. D., Morales, L. S., & Reise, S. P. (2000). Item response theory and health 
outcomes measurement in the 21st century. Medical care, 38(9 Suppl), II28.



Computer Adaptive Testing (CAT)
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Konklusjon

• Pasientrapporterte data er viktig og nyttig  

• En bør helst ha med både generiske og sykdomsspesifikke skjema i 
registrene ettersom de begge har sine styrker og svakheter

• Viktig å bruke spørreskjema som passer til formålet og har gode 
måleegenskaper 

• Viktig å bruke korrekt målemodell både når en vurderer måleegenskapene til 
et spørreskjema og når en benytter det i analyser

• Stort behov for større enighet om konseptuelle modeller på sentrale 
konstrukt som f.eks. helserelatert livskvalitet – hvordan de skal måles og 
analyseres


