
ARRANGØR
 Fagsenter for pasientrapporterte data i  

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) 

Pasientrapporterte data (PROM) - analyse 
og bruk i medisinske kvalitetsregistre og i 
klinisk praksis



Pasientrapporterte data (PROM) - analyse og 
bruk i medisinske kvalitetsregistre 

og i klinisk praksis

09.30-10.00 Registrering med servering av kaffe og te

10.00-10.05 Opning 
v/Tone M. Norekvål, leiar av Fagsenter for pasientrapporterte data og 
 professor ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

How to select instruments and analyze PROM data
Sesjonen blir leia av Astrid Klopstad Wahl, professor ved Universitetet i Oslo

10.05-11.05 How COSMIN can help you select high quality outcome 
 measurement instruments for your research and clinical practice  
v/Caroline B Terwee, associate professor of Measurement at the 
DepartmentofEpidemiologyandBiostatisticsoftheVUUniversityMedical
 Center, Amsterdam, Netherlands.

11.05-11.35 Analyzing patient-reported outcomes data 
v/HeatherAllore,professoribiostatistikkvedYaleUniversity,USA.

LUNSJ

Analyse og bruk av PROM-data fra registrene 
Sesjonen blir leia av Olav Røise, leder av Interregional styrings gruppe 
for medisinske kvalitetsregistre og professor ved  Universitetet i Oslo og 
 Stavanger universitetssjukehus.

12.30-12.50 Barn og unge med diabetes - Hvordan har de det? PROM i Nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 
v/DagHelgeFrøisland,Seksjonsoverlegepånyfødtintensivogansvarligfor
endokrinologi på barnepoliklinikken, Lillehammer sykehus.

12.50-13.10 Kvalitetsforbedring - med pasienten i fokus. NORSPIS  
v/Linn Bæra, rådgiver i brukarorganisasjonen ROS - Rådgiving om 
 spiseforstyrrelser.

Program 
Onsdag 30. mai 2018, 09.30-15.30

Storstuen, Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus



13.10-13.30 PROM-data frå Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og 
hoftebrudd v/SteinHåkonLåstadLygre,Biostatistiker,Yrkesmedisinsk
avdelingogNasjonalkompetansetjenesteforleddproteseroghoftebrudd,
Haukeland universitetssjukehus.

13.30-13.50 Ortopedkirurgiske PROM i forskning og klinisk praksis 
v/Aksel Paulsen, lege, PhD ved ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger 
Universitetssjukehus og PROM ansvarlig for Frakturregisteret i Helse Vest.

PAUSE 

Elektronisk innhenting og analyse av PROM og PREM
Sesjonen blir leia av Wenche Reed, leder Regionalt servicemiljø Helse 
 Sør-Øst og avdelingsleder for forskningsavdelingen ved Oslo universitets-
sykehus.

14.10-14.30 Bruk av pasientrapporterte data i oppfølgingen av pasienter med kro-
nisk inflammatorisk leddsykdom, GoTreatIT 
v/Bjørg Tilde Svanes Fevang, overlege på Revmatologisk avdeling, 
 Haukeland universitetsjukehus, leiar for Norsk kvalitetsregister for 
artrittsjukdommar(NorArtritt)ogprofessorvedUniversitetetiBergen.

14.30-15.00 Erfaringer med elektronisk datafangst, pilotprosjekt i Hjerteinfarkt-
registeret v/JohnPetterSkjetne,produktansvarlegforMedisinske
Registreringssystem(MRS)ogfellesPromsløsningHelseMidt-Norge
(HEMIT).

15.00-15.20 Utvikling og bruk av PREM-skjema i Nasjonalt medisinsk kvalitets-
register for barne- og ungdomsdiabetes  
v/Hilde Karin Hestad Iversen, seniorforskar i Område for helsetenester, For-
skingoganalyseavhelsetenestaiFolkehelseinstituttet.

15.20-15.30 Avslutning av dagen 
v/ Linn Bæra, leiar av Fagrådet for Fagsenter for pasient rapporterte 
data.



Caroline B Terwee is associate professor of Measurement at 
the Department of Epidemiology and Biostatistics of the VU 
University Medical Center, Amsterdam, Netherlands, where 
she is head of the research group “Measurement”. Her research 
focusses on methodology for the selection and standardization 
of outcome measures, for example through systematic reviews of 
outcome measurement instruments, Core Set development, and 
the validation and implementation of item banks. She is founder 
of the COnsensus-based Standards for the selection of health 
Measurement INstruments (COSMIN) initiative, an international 
group who developed consensus-based standards for performing 
and evaluating studies on the measurement properties of outcome 
measurement instruments. She is president of the Patient-Reported 
Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Health 
Organization and coordinator of the Dutch-Flemish PROMIS group 
who aims to translate and implement PROMIS in the Netherlands 
and Flanders. 

Tone M Norekvål er utdanna sjukepleier med mastergrad og 
 doktorgrad frå Universitetet i Bergen. Ho er leiar av Fagsenter for 
pasientrapporterte data i SKDE / Helse Bergen, og har sin  kliniske  
forankring ved Hjarteavdelinga, Haukeland universitetssjuke-
hus, der hun leiar PROCARD-gruppa. Ho har også bistilling som 
 professor ved Institutt for klinisk medisin 2 ved Universitetet i 
Bergen og  Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på 
Vestlandet (Bergen). Norekvål har lang erfaring i forsking med 
pasient rapporterte utfallsmål, spesielt blant hjartepasientar, og 
samarbeider  nasjonalt og internasjonalt innan feltet.

Astrid K. Wahl er professor ved avdeling for helsefag ved institutt 
for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Wahl er utdanna sjuke-
pleiar og har sin doktor grad (dr.polit.) frå Universitetet i Bergen. 
Hennar faglege interesse område er helsekompetanse, helsekom-
munikasjon og livskvalitet spesielt relatert til pasientgrupper med 
kroniske sjukdommar  (eksempelvis KOLS, psoriasis og nyretrans-
planterte). For tida  arbeider Wahl hovudsakleg med prosjekt som 
undersøker ulike  sider ved helsekommunikasjon og health literacy 
i ulike pasient populasjonar, samt utviklar og testar intervensjonar 
knytt til dette feltet. I tillegg er ho opptatt av pasientrapporterte 
data (PROM) -  spesielt knytt til pasientregister. Astrid K. Wahl er 
nestleiar for  forskarskolen Muni-Health-Care, og Fagrådet for Fag-
senter for pasient  rapporterte data.



Olav Røise er generell og ortopedisk kirurg og forskar med spesial-
område traumatologi. Han etablerte nasjonal funksjon for fag-
området bekkenskader – inkludert et kvalitetsregister for skader i 
hofteleddet i 1993. Røise ledet arbeidet med etableringa av nasjo-
nalt traumesystem, og har hatt ulike leiarposisjonar ved Ullevål 
 universitetssjukehus/OUS i 25 år. På byrjinga av 90-talet dreiv han 
eit av dei første formaliserte forbetringsarbeida i Norge («Hvordan 
kan det være så dårlig og bra under samme tak?») saman med 
sjukepleier Kari Kongsli. Han har sidan drive med kvalitetsarbeid 
med særs vekt på pasientens perspektiv, og er spesielt opptatt av 
pasientsikkerhet og helsetjenestens handtering av alvorlige hend-
ingar. Han er overlege og forskingsleiar i Ortopedisk klinikk og pro-
fessor ved UiO og UiS. Røise er leiar for Interregional styringsgruppe 
for medisinske kvalitetsregistre.

Heather Allore, PhD, Professor of Medicine (Geriatrics) and of 
Public Health (Biostatistics), and Director of the Yale Program on 
Aging Biostatistics Core Yale University, USA. Allore is an expert in 
design and analysis of studies with multi-component interventions 
and observational studies of multifactorial health conditions. She 
has developed a sub-discipline of biostatistics within the American 
Statistical Association, undertaken numerous large scale studies 
in clinical practice including primary care, and published in high 
ranked journals.

Dag Helge Frøisland jobber som barnelege på Lillehammer. Han 
er seksjonsoverlege på nyfødtintensiv og har i tillegg ansvar for 
endokrin ologi på barnepoliklinikken. Han har jobba med barn og 
unge med diabetes siden 1996 og har en doktorgrad i livskvalitet hos 
denne gruppen unge.
Han er engasjert i korleis vi skal få gode og nyttige pasientrapporterte 
data frå barn og unge, både i forhold til klinikk og forsking.



Wenche Reed er avdelingsleiar for Forskningsavdelingen i 
 Direktørens  Stab for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo 
 universitetssykehus, med spesielt fokus på forskingsinfrastruktur 
som biobankar og register. Ho er spesialist i patologi med doktor-
grad innan brystkreft. Ho leiar det nasjonale servicemiljøet for 
medisinske kvalitetsregister i Helse Sør-Øst, og har dermed ein 
 koordinerande rolle inn mot det nasjonale servicemiljøet, helse-
myndigheiter, RHF og dei nasjonale kvalitetsregistera.

Aksel Paulsen (lege, Ph.D.), arbeider ved ortopedkirurgisk avdeling ved 
Stavanger universitetssjukehus. Har drive med ortopedkirurgisk for-
sking sidan 2005, og med ortopedkirurgisk PROM-forsking sidan 2009. 
Er i prosjektgruppa for Frakturregisteret i Helse Vest (FRHV), og PROM- 
ansvarleg  for FRHV. Jobbar 80 % i klinikken og 20 % med forsking, med 
forskingsfokus på artrose, frakturbehandling/oppfølging og ortoped-
kirurgisk PROM.

Stein Håkon Låstad Lygre er Biostatistiker, PhD og tilsett ved 
 «Yrkesmedisinsk avdeling» (80 %) og Nasjonal kompetansetjeneste 
for leddproteser og hoftebrudd (20 %), Haukeland universitets-
sjukehus.

Linn Bæra arbeider til dagleg med rådgiving, kurs og førebygging 
i brukarorganisasjonen ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser. Hun 
har lang erfaring med brukarmedverking og pasient- og pårørande-
arbeid. Bæra er leiar av Fagrådet for Fagsenter for pasientrappor-
terte data i SKDE.



Bjørg Tilde Svanes Fevang jobbar som overlege på Revmatologisk 
avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Er i tillegg leiar for Norsk 
kvalitetsregister for artrittsjukdommar (NorArtritt) og har deltidsstil-
ling på Universitetet i Bergen som professor i revmatologi.

Hilde Hestad Iversen er dr. polit. og seniorforskar i Område for 
helse tjenester, Forsking og analyse av helsetjenesten i Folkehelse-
instituttet. Ho har jobba med brukarerfaringsundersøkingar sidan 
2005 og med surveyundersøkingar og utviklingsarbeid knytt til slike 
undersøkingar sidan 1995.

John Petter Skjetne er produktansvarleg for MRS i Helse Midt- Norge 
IT (HEMIT), Avdeling for virksomhetsutvikling. Han  bidrar  med IKT- 
kompetanse i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitets registre 
– HMN. Skjetne har jobba med kvalitetsregister og IKT-plattform  sidan 
2010 og er ansvarleg for HEMIT si plattform for medisinske kvalitets-
register (MRS). Det er per i dag 12 Nasjonale kvalitets register som 
er i produksjon på MRS-plattform. Har i dag ansvar for etablering av 
ein Nasjonal felles løysing for  pasientinnregistrerte data i samarbeid 
med Helsenorge.no og Fagsenter for pasientrapporterte data.



www.helse-bergen.no
Haukeland universitetssjukehus

Telefon: 55 97 50 00
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