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Samarbeidsprosjekt mellom: 

• Høgskulen på Vestlandet

• Norsk diabetesregister for voksne v/Norsk

kvalitetsforbedring av laboratorietjenester utenfor sykehus

(Noklus) 

• Universitetet i Bergen

• Helse Bergen

• DIPS ASA

• Fagsenter for pasientrapporterte data, Helse Bergen 

• Diabetesforbundet



 Psykologiske og psykososiale problemer er vist å være:

› viktige barrierer for tilfredsstillende behandlingsresultater (Pouwer et al., 2013). 

› vist å være betydelig underrapportert i klinisk praksis (Pouwer et al., 2006).

 Regelmessig måling av psykososiale diabetesrelaterte problemområder (med bruk av PROM) 

anbefales av den Internasjonale Diabetes Føderasjon (IDF) (IDF, 2015). 
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BAKGRUNN 1

http://www.diabetesatlas.org/


BAKGRUNN 2

 DiaBest forskningsgruppe ved Høgskolen på Vestlandet har lang erfaring med oversetting 

og validering av PROM for bruk i forskningsprosjekter. 

 Har lenge hatt planer om et prosjekt med fokus på implementering av regelmessige 

PROM-målinger i klinisk praksis for å få et mer strukturert fokus på psykososiale aspekter.

 Tok kontakt med diabetesregisteret
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BAKGRUNN 3

 Norsk diabetesregister for voksne ble etablert i 2006

 Overordnet formål: 

1. Å forbedre kvaliteten på behandling og oppfølging av personer med diabetes

2. Å danne et viktig grunnlag for forskning 
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«Noklus diabetes»

Egen diabetesspesifikk journal 
 Versjon for sykehus

 Versjon for allmennhelsetjenesten

Årlig overføring av data fra Noklus-

diabetes  journaler til diabetesregisteret 



 I 2016: Totalt 41.082 personer med diabetes var inkludert i registeret

 Stort potensiale for «forbedring»:

 28.000 har diagnosen type 1 diabetes i Norge 

 200.000 har diagnosen type 2 diabetes

 Dekningsgrad på tjenestenivå i 2016: 

 38 av 50 diabetes poliklinikker (76%), og 

 660 av om lag 4000 allmennleger i primærhelsetjenesten (17%) benyttet Noklus diabetes og 

overførte data til registeret 

7

BAKGRUNN 4



› I nasjonal strategi for medisinske kvalitetsregistre er det en målsetting at alle registre skal 

inkludere PROM-data 
(https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/strategi_for_det_regionale_arbeidet_med_medisinske_kvalitets

registre.pdf ).   

› Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til de regionale helseforetakene om bruk av 

PROM for overføring av PROM-data til de nasjonale kvalitetsregistrene 
(https://www.kvalitetsregistre.no/pasientrapporterte-data#idx-0 ) 
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BAKGRUNN 5

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/strategi_for_det_regionale_arbeidet_med_medisinske_kvalitetsregistre.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/pasientrapporterte-data#idx-0


 Inspirasjon fra dansk prosjekt (som ble presentert på fjorårets konferanse)

 Project-report: «Klinisk anvendelse af Patient Reported Outcome Measures (PROM), – en 

evalueringsrapport» (Dørflinger L, 2016)

 Bruk av PROM blant lunge- og prostate kreft-pasienter

 «Innsamling av PROM-data bør inkludere noe mer enn bare innsamling av data for 

kvalitetsmålinger og forskning. Det bør også gi noe tilbake til pasientene; være til direkte 

nytte for den enkelte pasient». 

 PROM-dataene benyttet som verktøy for behovsvurdering og som dialogstøtte i kliniske 

konsultasjoner   
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• Dørflinger L, Grønbæk CH, Rahbek TH (2016). Klinisk anvendelse af Patient Reported Outcome Measures (PROM), – en evalueringsrapport, Kreftens Bekæmpelse, København.

BAKGRUNN 6



Delstudie 1: Randomisert kontrollert studie (RCT)

 Hensikt: Å teste effekten av en strukturert intervensjon med bruk av PROM som verktøy for 

behovsvurdering og dialogstøtte i kliniske diabeteskonsultasjoner

Delstudie 2: Kohort studie 

 Hensikt: 1) Å teste gjennomførbarheten og betydningen av å implementere PROM i Norsk

diabetesregister for voksne, og 2) å studere endringer i PROM-scorer over tid og samvariasjon med 

andre demografiske og kliniske variabler
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Bruk av pasient-rapporterte målinger (PROM) for å bedre kvaliteten på oppfølgingen av personer 

med diabetes



KOMPLEKS INTERVENSJON 

› The Framework for the Development and 

Evaluation of RCTs for Complex 

Interventions to Improve Health

› MRC-rammeverket for komplekse

intervensjoner

› Utviklet av: The Medical Research 

Council (MRC)
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• Craig, P., Dieppe, P., Macintyre, S., Michie, S., Nazareth, I., Petticrew, 

M. and Medical Research Council, G. (2008) Developing and 

evaluating complex interventions: the new Medical Research Council 

guidance. BMJ, 337, p. a1655.

• Craig, P. and Petticrew, M. (2013) Developing and evaluating complex 

interventions: reflections on the 2008 MRC guidance. Int J Nurs Stud, 

50 (5), pp. 585-587.



Utfordring 1 

HVILKE PROM SKAL VI INKLUDERE? 
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Hvilke aspekter ved det å leve med diabetes er viktig å løfte frem mer strukturert i

oppfølgingen av denne gruppen pasienter? 

• Vi har diskutert valg av PROM med ulike brukergrupper. 

• To brukere fra Diabetesforbundet er med i prosjektgruppen

 Brukerinvolvering har vært og er svært viktig i dette prosjektet

13



Utfordring 2  

HVILKE EGENSKAPER VED INSTRUMENTENE VI VELGER SKAL VI VEKTLEGGE? 

 Anbefalinger fra «The International Society for Quality of Life Research (ISOQOL)»*

• Reeve BB, Wyrwich KW, Wu AW, Velikova G, Terwee CB, Snyder CF et al. ISOQOL recommends minimum standards for patient-

reported outcome measures used in patient-centered outcomes and comparative effectiveness research. Qual Life Res 2013; 22: 

1889–1905

• International Society for Quality of Life Research (ISOQLR) (prepared by Aaronson N, Choucair A, Elliott T, Greenhalgh J, Halyard M, 

Hess R, Miller D, Reeve B, Santana M, Snyder C. User’s Guide to Implementing Patient-Reported Outcomes Assessment in Clinical 

Practice, Version: November 11, 2011.
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 Fra et klinisk perspektiv er det viktig å vektlegge følgende ved valg av instrumenter:  

 Tolkning – Er betydningen av scorene lett å forstå og tolke? 

 Minste betydningsfulle endring – Finnes en manual som beskriver tolkning og hva som er den minste

endring av betydning?

 Belastning – Er belastningen knyttet til respondentenes utfylling av PROM og belastningen knyttet til

administrering av utfyllingen akseptabel? 

 Sensitivitet – I hvilken grad er PROM sensitive for endring over tid og/eller endring etter intervensjoner?
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 Fra et forskningsperspektiv er det viktig å vektlegge følgende ved valg av instrumenter:

 Er begrepene som måles forankret i en teori eller en teoretisk modell?

 Instrumentenes validitet:  

• Reliabilitet – Hvordan er instrumentets interne konsistens og test-retest resultater vist å være?

• Innholds-validitet – I hvilken grad er de relevante og viktige aspekter ved instrumentet inkludert?

• Begreps-validitet – I hvilken grad er det samsvar og konsistens mellom scorene på dette instrumentet

og andre indikatorer eller instrumenters scorer?

• Criterion validity – I hvilken grad er scorene en adekvat refleksjon av an “gull-standard”?

• Responsiveness – I hvilken grad er instrumentet vist å kunne påvise endringer over tid?
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 Generisk versus sykdomsspesifikt instrument?

 Generiske instrumenter fanger mer allmenne domener og gir mulighet for sammenligning med 

andre grupper og/eller en “normal-populasjon”. 

 Sykdomsspesifikke instrumenter vil være mer sensitive for spesifikke symptomer og erfaringer, og

vil ofte være mer sensitive for endringer som følge av sykdomsspesifikke intervensjoner. 

Hvilke aspekter opplever de som lever med diabetes at det er viktig og relevant å 

spørre om?  
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Våre valgte PROM 

 WHO-5 well-being index (5 items)

 The Problem Areas In Diabetes scale (PAID) (20 items)

 Perceived Competence in Diabetes Scale (PCDS) (4 items)

 RAND-12 (SF-12) (12 items)

 Spørsmål om lavt, høyt og svingende blodsukker samt et spørsmål om evnen til å kjenne

symtomene på lavt blodsukker (hypoglycaemia awareness) (4 items)

 Spørsmål om måleutstyr og frekvens blodsukkermålinger (2 items). 
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Våre primære PROM i 

intervensjonen 



Utfordring 3

HVORDAN FYLLE UT PROM? 

1. På papir hjemme eller på venterommet før en konsultasjon

2. Elektronisk hjemme før en konsultasjon

3. Elektronisk på venterommet før en konsultasjon

4. Intervjuer (en annen person fyller ut ved å spørre ansikt til ansikt, på telefon ell. )
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Med. pol. - HUS



Et eksempel på visualisering fra den 

danske studien

Vi arbeider for tiden med visualiseringen 

av scorer i journalen (Noklus diabetes)



 Per i dag er vår plan å benytte røde tall på 

scorer det skal reageres på.

PAID: 

Single item scores 3 or 4

Total score >30

WHO-5

Total score <28

1

1

1
3

2

4

0

1



PROM i Noklus diabetes



Utfordring 4

KOMMUNIKASJONEN MED DEM SOM HAR UTVIKLET APPLIKASJONEN FOR DEN 

ELEKTRONISKE UTFYLLING 
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Utfordring 5

HVORDAN INTERVENERE OVERFOR PASIENTER MED SCORER SOM TILSIER BETYDELIGE 

PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER? 

 Intervensjonen i vår RCT-studie

 Innhold

 Omfang
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Utfylling av PROM
Gjennomgang av 
PROM m/lege

Ekstra spl.-konsultasjoner 
v/behov

Spl.-konsultasjon 2

Spl.-konsultasjon 1

Henvisning til 
oppfølging hos 
diabetessykepleier 
v/gitte PROM-scorer

Dialogen rundt PROM-svar vil 
foregå etter en manual med 
kommunikasjons-prinsipper som 
er forankret i:    
 Empowerment-teori
 Self-determination theory
 «Four good habits»



Overordnet utfordring 

KOMPLEKS INTERVENSJON 

MRC-rammeverket for komplekse intervensjoner
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• Craig, P., Dieppe, P., Macintyre, S., Michie, S., Nazareth, I., Petticrew, 

M. and Medical Research Council, G. (2008) Developing and 

evaluating complex interventions: the new Medical Research Council 

guidance. BMJ, 337, p. a1655.

• Craig, P. and Petticrew, M. (2013) Developing and evaluating complex 

interventions: reflections on the 2008 MRC guidance. Int J Nurs Stud, 

50 (5), pp. 585-587.



 Oppstart: 24.04.2017 

 Hensikt: 

1. Å teste de tekniske prosedyrer knyttet til utfylling av PROM på pc i venteareal samt overføringen 

av PROM-scorene til pasientens journal

2. Å innhente kunnskap om deltakernes opplevelse av de valgte spørsmålenes relevans, 

forståelighet og mengde

 Eget PREM-skjema på papir for hensikt 2. 

 Utvalg: 60 personer med type 1 diabetes >40 år
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«FEASIBILITY-STUDIE» 



DELSTUDIE 1:  RCT-studien

 Pilot-studie: Oppstart høsten 2017

 Hensikt: Å teste intervensjonen med bruk av PROM som verktøy for behovsvurdering og

dialogstøtte i kliniske konsultasjoner

 Utvalg: Personer med type 1 diabetes i alderen 18-40 år

 Pilot-studien vil danne utgangspunkt for planleggingen av den endelige evalueringsstudien 

(RCT) 
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DELSTUDIE 2:  Kohort-studien

 IMPLEMENTERING AV PROM I REGISTERET

 Utvalg:

• Personer med type 1 og type 2 diabetes som har samtykket til å delta i diabetesregisteret

• Deltakerne i feasibility- og pilot-studien (som har gitt samtykke til registeret) vil utgjøre de 

første deltakerne i kohort-studien 

 Nye sentre planlegges inkludert

› Utfylling av PROM elektronisk hjemme

› Utfylling på papir
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