
Barn og unge 
Diabetes, Helse og 

Livskvalitet



Mål •PROMS og PREMS

•Helserelatert Livskvalitet 
(HRQOL)

•DISABKIDS testinstrument 

• Hva ønsker vi å måle?

•Hvordan få nytte av 
registerdata i klinikken



Hva vet vi ?

• Svært vanskelig å oppnå 
internasjonale behandlingsmål 

• Fortsatt bare ca 1/3 av barn og 
ungdom med diabetes



PROMSog PREMS

• PROM Patient Reported Outcome Measurer

• PREM Patient Reported Experience Measurer



PROMS

• Helse administrasjon –Vurdere kost nytte og “performance” 

• Kliniske studier- Screene , behandlingsresultat

• Klinisk Praksis- Monitorere og “diagnostisere”

• Informasjon til pasienter og klinikere-Valg av behandling og behandler

• Register -Benchmarking og kvalitetsmål/forbedring



PROMS

• Bedrer kommunikasjon og evne til “decision making”

• Bedrer pasientens tilfredshet med behandling

• Pas. rapporterer bedre Outcome (depresjon)

• Brukes nesten ikke i klinikken

• Tekniske, sosiale, kulturelle, legale og logistiske barriærer

• Klinikere: redd for merarbeid, og de forstår allerede pas.

• Pas: ja, men ikke øke byrdene, ødelegge korrekt fokus for behandling
eller bare være til for klinikeren



PROMS

• Pr  i dag ingen systematisk /effektiv måte å rapportere hvordan man 
har det mellom konsultasjonene , faktorer som : behov, 
behandlingsrespons, funksjonelle forhold eller hva som egentlig teller 
for pas. selv.

• PROM har potensiale til å gjøre dette

• PROM bør utvikles i nært samarbeid med pasienter og klinikere for at 
man skal få noe ut av en slik rapportering



PROMS

• Må kunne være Validerte og gi relevante data

• Må kunne analyseres og rapporteres og bli respondert til og explisitt
være beskrevet I journal



PROMS 

• WHO 5

• PAID Problem Areas in diabetes

• Hypoglycemia fear scale

• Diabetes Quality of life

• CBCL/YSR

• DISABKIDS

• CHQ87,SF 36

• Generiske//sykdomsspesifikke



Begrepet Helserelatert Livskvalitet 

• Pasient rapportert Outcome PRO

• WHO sitt helsebegrep

• Helse Relatert Livskvalitet (HRQOL)

• Måler fysiske symptom og funksjon 

• Måler psykiske symptom og funksjon 

• Måler sosiale utfordringer og funksjon 



DISABKIDS

• Utviklet med fokusgrupper for å finne viktige tema.

• Utviklet i et krysskulturelt miljø, på tvers av 8 Europeiske land. 
(Sverige med i dette arbeidet)

• Enkelt å bruke, oversiktelig og fin lay out *

• Relativt få ”items”

• Samme skjema fra 8-18

• Diabetes spesifikt skjema i tilegg; 

• Klinisk anvendelig.



Disabkids instrumenter måler:

Valideringsartikkel : 
http://www.hqlo.com/content/10/1/19



DISABKIDS (HRQOL) i Norge

• Unge med diabetes  I Norge rapporterer at de har det relativt bra.

• Jenter rapporterer sin helserelaterte livskvalitet som lavere enn
gutter.

• Dårlig diabeteskontroll sammenheng med dårlig helserelatert-
livskvalitet.

• Akutte forverringer som syreforgiftning korrelerer til dramatisk lavere
helserelatert livskvalitet. 

• Unge ser ut til å godta sykdommen, men ikke behandlingen sin… ?



Hva vet vi?

• Rutinemessig screening av HRLQ gjør det lettere i klinikken å avdekke 
hvilke ungdommer som faktisk sliter  psykososialt.

• Men hvordan går vi så videre når vi har avdekket det??



Klinikken trenger også at:

• Bruken av livskvalitetsskjema forutsetter at pasientene kan svare
raskt, at det ikke er tidkrevende at det ikke forvirrer i konsultasjonen

• At analysene blir gjort umiddelbart og at : 

• Helsepersonell kan gi respons der skoen trykker samme dag ikke 6-18 
mndr senere.



Registerforskning og hvordan løse dette

• Variere skjema?

• Fear of Hypoglycemia eller Problem Areas in Diabetes  hvert 5 år

• Who5 til vanlig?

• Papirskjema som kliniker selv analyserer(ubrukbart)

• Elektronisk innlevering før konsultasjon der ansvarlig kliniker og
registerdeltager gis tilgang til sikker server



Kvalitet som deltagelse

• Over 95 %deltagelse. 



Data kvalitet

• Barnediabetesregisteret er et samtykkebasert register

• Registeret består av både prosessdata og resultatdata.

• Ikke strukturdata…



Ved nyoppdaget diabetes 

Personalia, adresse, kommune, 
etnisk bakgrunn

Familieanamnese 
for 

diabetes og 
hjertekarsykdom

Kliniske variabler
(hvert år)

HbA1c, høyde, 
vekt, BT, BMI,
pH, Standard 
bikarbonat, 
glukose, antistoffer



HbA1c  Blood lipids Length and weight 

Urine albumin Treatment modality Amount and type of   Insulin pr 

day.

Eye examination Retinopathy Treatment of eye 

complications(laser)

Pubertal status Other auto immune disorders. (ie

Celiac Thyroid and Addison 

disease)

Contact with dietician (last year)

Numbers of ketoacidosios with 

hospitalization

Numbers of hypoglycemia with 

seizures or unconsciousness

Numbers of days in hospital due to 

diabetes( last year).

Numbers of consultation last year Number of events of 

hypoglycemia with the need of 

help (4 weeks recall periode)

Numbers of injections per day.(4 

weeks recall periode)

Numbers of blood glucose 

measurements pr week. (4 weeks 

recall periode)

Numbers of insulin injections pr 

day (4 weeks recall periode)

Status in regard to smoking

Medical treatment due to high 

blood pressure or epilepsy.

Examination of insulin injection 

sites.

PROM/PREM data



Resultat
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Struktur Prosess

Med andre ord…..

Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre



Challenges

• Stort toppstyrt register

• Kvalitet på data

• Tilbakemelding på data

• Formål kvalitetsregister versus overvåke…

• Dele med hverandre

• Dele med omgivelsene…?

• Forskning, drivkraft, initiativ, ukjente data, vanskelig å hente ut, lite 
ressurser  



Masse inn hva kommer ut?

Utlevering

Lagring

Sammen
stilling

Registre
ring

Innsamling



Konklusjon 
Bruk av registerdata øker kunnskapsgrunnlaget

Forutsetter god 
datakvalitet!



Konklusjon

Kvalitetsregistre har gode forutsetninger for å knytte sammen økt 
kunnskap med atferdsendring

• Gjennomførbart i en realistisk setting 

• Kan fange opp komplekse intervensjoner

• Regelmessig monitorering

• Tilbakemelding til involverte parter

Forutsetter god 
klinisk forankring!



Konklusjon

• Mye forskning gjenstår for å se 
om det er noen sammenheng 
mellom økt kunnskap, 
atferdsendring og behandlings 
resultat. 



Barn ogunge hvordan finne 
ut hvordan de har det?



Checkbox i SIHF

• Det driftes 2 Checkbox – installasjoner i SIHF, og det er satt rammer 
for bruken av hver installasjon.

• Rammene er satt av forskerstøtte og personvernombudet
• Øke sikkerhet

• Øke brukervennlighet

• Ivareta personvern ihtEU’s General Data Protection Regulation



Checkbox applikasjon og personvern

• Survey settes i anonym modus

• CB kreerer en identitet til hver bruker på forhånd 

• (Register)forskning vil måtte benytte en koblingsliste til ID,(Indirekte 
personidentifiserbar informasjon) 

• Svarene lagres kun på dette CB kreerte nummeret.

• Kan følge kasus over tid longitudinelt basert på denne id. 















Logget inn som pasient / barn



Logget inn som forelder



Logget inn som lege



Demo

Disabkids_8_18



Demo resultatside

Resultater, her med bruk av alias


