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Agenda

Bakgrunn og mål for prosjektet

Utvikling og testing av spørreskjema og datainnsamlingsmetode

Litt om resultater

Mulig nytte og bruk
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Bakgrunn

Folkehelseinstituttet (FHI) – tidligere Kunnskapssenteret: Nasjonal 

funksjon på brukererfaringsfeltet

Bestilling fra Barnediabetesregisteret (BDR): pasientrapporterte 

erfaringer (PREMs) inn i registeret

FHI gjennomfører prosjektet i nært samarbeid med BDR og OUS Ullevål
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Målsetninger

Valide instrument som kan brukes for å måle pasient- og pårørendeerfaringer med 

poliklinikkene blant barnediabetespasienter (type 1 diabetes)

Teste ulike modeller for datainnsamling

Utvikle metodikk for vekting og justering, muliggjøre sammenligninger på ulike nivå 

Publikasjoner i internasjonale tidsskrift

04.06.2018



Spørsmålsutvikling
Standardmodell for utvikling og validering

04.06.2018
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Standardmodell for testing og validering av skjema

04.06.2018

Spørsmålsutvikling

Testing av spørsmål

Reliabilitet

Validitet

 Litteraturgjennomgang
 Kvalitative intervjuer                        Innholdsvaliditet
 Referansegruppe

 5- punkts svarskala 

 Testing av skjemaet ved intervju
 Pilotundersøkelse

 Datakvalitet – manglende svar
 Dimensjonalitet - faktoranalyse

 Intern konsistens
 Test-retest 

 Teori og forskning
 Generell tilfredshet, forventninger, negative hendelser

Skalering
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Litteraturgjennomgang

1627 artikler inkludert i systematisk litteratursøk

Skjema/undersøkelser fra sentrale miljø; Picker, 

CHAPS, Den danske enheten

«Gråsonelitteratur»

Konklusjon: Ingen relevante validerte instrument, 

må utvikle nye

04.06.2018
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Kvalitative intervju
Hvilke tema og spørsmål er viktige å inkludere i de to 

skjemaene?

Semi-strukturerte, stort sett individuelle

Åpne introspørsmål, deretter mer strukturert intervjuguide

14 intervju med foreldre/foresatte

14 intervju med barn/ungdom (12-18 år)

Innholdsanalyse, hovedtema, undertema?

04.06.2018
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Arbeid i referansegruppe

Eksterne deltakere med kompetanse vi mangler 

Fokus på innhold i skjema, kriterier for inklusjon, datainnsamlingsmodell, justering av skjema mm

Deltagere:

• Torild Skrivarhaug, overlege, forsker og leder for BDR

• Hilde Johanne Bjørndalen, overlege, barnemedisinsk poliklinikk, OUS 

• Anne Haugstvedt, førsteamanuensis, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen

• Anne Karin Måløy, diabetessykepleier, barnemedisinsk poliklinikk, OUS 

• Marine Hemstad Lyslid, leder i Ungdiabetes, Diabetesforbundet 

• Vilde Olsson, varamedlem, Ungdiabetes i Diabetesforbundet 

• Karly Eriksen, regionkontakt nasjonalt barn/familieutvalg 

• Kristin Hodnekvam, overlege, barneavdelingen på Sykehuset i Telemark

04.06.2018
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Skjemaer klare til testing



Testing av spørsmål

04.06.2018

Kognitive intervju, pilotundersøkelser
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Kognitive intervju
Mindre gruppe informanter fyller ut skjema under intervju

Tester «kommunikasjon» mellom skjema - svarer 

Foreldre/foresatte: 15 intervju

Barn/ungdom: 14 intervju

Før utfylling: ba om alle slags tilbakemeldinger. Oppfordret til å tenke høyt, ev. skrive ned ting 

underveis. Er noe vanskelig å forstå? Lett å finne svar som passer? 

Etter utfylling: strukturerte spørsmål. Relevans, om noe mangler/er overflødig, lengde, svarskala, 

svarmodus, fortolkning/forståelse av spesifikke spørsmål

Resultat: noen mindre justeringer i begge skjema

04.06.2018
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Pilotundersøkelse pårørende
Inkludert: alle foreldre/foresatte til pasienter i BDR nov. 2016

Alle fikk postal henvendelse, men utvalg randomisert i 3 grupper

Elektronisk datainnsamling v/ Tjenester for Sensitive Data (TSD), UiO

Datainnsamling nov. 2016 - jan. 2017, 2 purringer

1399 svarte (55,4%)

Analyser spørreskjema: missing data, tak-effekter, faktorstruktur, 

intern konsistens, diskriminant validitet og begrepsvaliditet

04.06.2018
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Resultater - validering av 
skjema til pårørende

6 dimensjoner identifisert i testing + teoretiske 

vurderinger

31 av 35 testledd andel missing/ikke aktuelt <10%

27 av 35 testledd under kriteriet for takeffekt (under 

50% i «I svært stor grad» svarkategorien)

Cronbach’s alpha fra 0.71–0.90

Alle testledd høyere korrelert med egen dimensjon enn 

resterende 5

Begrepsvaliditet - sign. assosiasjoner for 17 av 18 tester

04.06.2018



FHI - 04.06.2018

Noen resultater….
54%

25%
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Pilotundersøkelse barn/ungdom
Inklusjonskriterier:

• konsultasjon på Haukeland, Vestre Viken Buskerud, OUS Ullevål eller Ahus

• Registrert i BDR

• 12 år eller eldre ved inklusjon

Utvalgsmodell - sikre tilstrekkelig antall svar for å teste skjemaet

Alle fikk papirskjema, kunne også svare elektronisk 

335 svarte (54%)

Analyser spørreskjema: missing data, tak-effekter, faktorstruktur, 

intern konsistens, diskriminant validitet og begrepsvaliditet

04.06.2018
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Resultater – validering av skjema barn/ungdom

5 dimensjoner identifisert 

17 av 19 testledd andel missing/ikke aktuelt <10%

14 av 19 testledd under kriteriet for takeffekt (under 50% i «I svært stor grad» svarkategorien)

Cronbach’s alpha fra 0.69–0.82

Alle testledd høyere korrelert med egen dimensjon enn resterende fire

Begrepsvaliditet - sign. assosiasjoner for 41 av 50 tester

04.06.2018



04.06.2018

57%

13%



Testing av 
innsamlingsmetode
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3 modeller for datainnsamling

Alle i utvalget fikk postal henvendelse, men randomisert i tre grupper:

1: papirskjema

2: kan velge papir eller elektronisk 

3: elektronisk skjema

Forskjeller i… 

Svarprosent? 

Kjennetegn på de som svarer?

Erfaringer og tilfredshet?

Kostnader?

04.06.2018
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Lite forskjeller i svar, store forskjeller i 
kostnader

Store forskjeller i svarprosent

Ingen signifikante forskjeller for bakgrunnsvariablene

Sign. forskjeller for 4 av 34 testledd; to om alt-i-alt tilfredshet (p<.05), en om sykepleierne (p<.01), 

en om den som har konsultasjonen er godt forberedt (p<.05) 

Totalkostnad for gruppe 3 var mindre enn halvparten av kostnaden for hver av de andre to

04.06.2018
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Modell for vekting og justering

Modell for vekting og case-mix justering - resultater kan sammenlignes på ulike nivå 

Vekting gjør resultatene mest mulig representative for hele populasjonen 

populasjonen deles inn i grupper med tilnærmet lik svarsannsynlighet, estimerer svarsannsynlighet for hver gruppe, 
brukes i vektingen(«response homogeneity groups»)

Pasient- og pårørendesammensetning kan være forskjellig fra poliklinikk til poliklinikk. 

Justerer for bakgrunnskjennetegn (bør være uavhengige av kvalitet)
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Mulig bruk
Faglig kvalitetsforbedring ved poliklinikkene (verktøy for kvalitetsforbedringsarbeid)

Resultatrapporter på poliklinikknivå, både resultater for enkeltspørsmål og indikatorer

Virksomhetsstyring (verktøy for styring og ledelse) 

Kvalitetsbasert finansiering og nasjonale kvalitetsindikatorer (?)

Kobling av kliniske data og pasientrapporterte data, merverdi i forskning 
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