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ADL, gange og balanse  

 

• vurderes best ved observasjon, 
ikke PROM 

• store internasjonale 
sammenligningstall ønsket 

Opplevd helsetilstand og livskvalitet 

 

• vurderes best med PROM verktøy 

• må være uten gulv og takeffekt 

• må være like sensitiv i alle nivåer av 
skalaen og på alle 
pasientpopulasjoner 

• ønskelig med sammenligning med 
mange andre land 

 

• PROMIS er VELDIG interessant men 
må finnes på norsk 

 

 

Vi ble utfordret av rehab fagråd:  felles måleverktøy for 
å måle rehabiliteringsresultat / funksjonsforbedring 



• Spørsmålsbanker (Item Banks/ Item Sets) for ulike livsdomener, som 

– Global helse 

– Fysisk funksjonsevne 

– Fatigue 

– Søvn 

– Angst  

– Depresjon 

– Sosial fungering 

– Seksualitet 

 

• Egne Item Sets for barn / foreldre på vegne av barnet 

PROMIS 



• Selekterte viktige livskvalitetsdomener 

 

• Hentet inn enkeltspørsmål fra alle eksisterende instrument 

 som oppfylte visse kriteria 

- Ikke tvetydige 

- Enkelt oversettbart språk  

- Alle alvorlighetsgrader 

 

• Supplerte med nye spørsmål 

 

 

PROMIS  -utvikling 



• Comprehensive collection and review of existing items (legacy items) 
 
 

• Development of new and modified items (approx. 8000 total items) 
 
 

• Binning and winnowing of items (1064 items) 
 
 

• Readability analysis and revisions 
• Focus groups 

 
 

• Cognitive interviews (784 items) 

 



• Testet ut alle spørsmål på stort antall 
normalpopulasjon 

 

• IRT analyse – vekting angitt hvert enkelt 
spørsmål 

 

 

 

• Supplerte igjen med nye spørsmål for å 
dekke opp hull i skalaen og unngå 
gulv/takeffekt 

 

 

Testing og seleksjon 



• Generisk – kalibrert for 
generell populasjon 

 

• Minimal tak/gulv effekt 

 

• Ordlyd som er rett fram og 
enkel – ikke ladet, ikke til å 
misforstå. 

 

• Egne instrument for alle 
viktige livsområder 

• Copyright tillatelse er innhentet for at 
PROMIS kan bruke spørsmål hentet fra 
de mest brukte instrumentene. 

 

• Hvert spørsmål er gitt en iboende vekting 
som gjør at det kan løsrives fra sin 
opprinnelse -  basert i IRT Item Response 
Theory 

 

PROMIS   -  hva er spesielt? 

IRT – hva er det?   
Ligner på Rasch analyse, men er ikke det samme 



Rasch analyse 



  



• Hvert spørsmål har en VEKT 
på skalaen 

 

 

• Hvert SVARALTERNATIV til 
spørsmålet har en vekt på 
skalaen. 

 

 

 

• Mer presis plassering av nivået for denne 
pasienten for hvert spørsmål som 
spørres. 

PROMIS 



Item Bank 

(Validated & IRT-Calibrated Emotional Distress Items) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Severe high moderate low very 

low 
Emotional Distress 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

How often did you feel nervous? 

All of 

the time  

Most of 

the time  

Little of 

the time  

Some of 

the time  

None of 

the time  



Item Bank 

(Validated & IRT-Calibrated Emotional Distress Items) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Severe high moderate low very 

low 
Emotional Distress 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

How often did you feel nervous? 

Some of 

the time  



Item Bank 

(Validated & IRT-Calibrated Emotional Distress Items) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Severe high moderate low very 

low 
Emotional Distress 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

How often did you feel nervous? 

Some of 

the time  



Item Bank 

(Validated & IRT-Calibrated Emotional Distress Items) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Severe high moderate low very 

low 
Emotional Distress 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

How often did you feel hopeless? 

All of 

the time  

Most of 

the time  

Little of 

the time  

Some of 

the time  

None of 

the time  



Item Bank 

(Validated & IRT-Calibrated Emotional Distress Items) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Severe high moderate low very 

low 
Emotional Distress 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

How often did you feel hopeless? 

Some of 

the time  



Item Bank 

(Validated & IRT-Calibrated Emotional Distress Items) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Severe high moderate low very 

low 
Emotional Distress 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

How often did you feel worthless? 

All of 

the time  

Most of 

the time  

Little of 

the time  

Some of 

the time  

None of 

the time  



Item Bank 

(Validated & IRT-Calibrated Emotional Distress Items) 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Severe high moderate low very 

low 
Emotional Distress 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

How often did you feel worthless? 

Little of 

the time  



Måleegenskaper 
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PROMIS kortskjema: 

Lav, men brukbar 

presisjon på hele 

måleområdet  

(lite gulv/takeffekt) 

1
 

2
 

Tradisjonelle – 

såkalt “Legacy” 

instrumenter: 

Stor presisjon på 

et begrenset 

område 



PROMIS Computer Adaptive Testing 
0

 
1

 
2

 
3

 
- 

1
 

- 
2

 
- 

3
 

Mye deprimert 

Ikke deprimert 

0
 

1
 

2
 

2. Spørsmål 

1
 

2
 

3. Spørsmål 

Høy presisjon 

og over hele 

måleområdet 

1. Spørsmål 



 



• Totalt 50-80 spørsmål i en Item Bank, dermed finnes over 1000 items 

 

• Kortskjema velger ut de mest representative:  4, 6 eller 8 spørsmål 

 

• CAT  - Computer Adaptive testing   velger ut riktige spørsmål fra hele Item 
Bank  så hver pasient får individuelt tilpassede spørsmål, 3-4 per domene 

 

 

 

• OBS: i lungemiljø finnes det et mye brukt skjema som heter CAT: COPD 
Assessment Tool 

  - forvirrende og ikke det samme 

PROMIS 



RKR  2015: 
 
Vi vil bruke PROMIS  
– men det finnes ikke på norsk 
 
 
-vi oversetter PROFIL  57 skjemaet! 



 

8 items 

8 items 

8 items 

8 items 8 items 

8 items 
9 items 



FØRST:   må få brev om godkjenning av oppstart fra PROMIS i USA 

 

 

• For å unngå kaos 

 

 

• For å sikre at det blir gjort riktig 

 

 

• Koordinere  med nasjonalt kontaktpunkt i eget land 

Kan vi sette i gang? 



  Valg av metode      -   3 alternativ: 

 

 

• Gjøre alt selv 

 

• Kjøpe deler av oversettelsene fra Norske firma 

 

• Kjøpe fra  FACITtrans i USA, som er eksperter på  metodikken 

Kan vi sette i gang? 



Noe er allerede oversatt i forløperen FACIT   
 
Det tvinger bruk av samme ordlyd som de har valgt. 
 
Nødvendige dokumenter for å sette i gang: 
 
• Siste utgave av  originalversjon på engelsk 

 
• Oversettelsesmetodikken 

 
• Item Definition dokument for spørsmålene man skal oversette 

 
• Mal for dokumentasjon av hvert trinn i prosessen, enten Word eller Excel 

 
• Mal for Cognitive Debriefing   -  mini-validering av oversettelsen 

 
 

Oversettelse 



Oversettelsesmetodikk som må brukes 
• To uavhengige fag-

oversettelser 

1. Allerede oversatt?  (FACIT) 
 

2. Få tak i Item Definition dokument  fra PHO 
 



 



Oversettelsesmetodikk som må brukes 
• To uavhengige fag-

oversettelser 

Hvor ofte har du problemer med å 
fullføre ting på grunn av utmattelse? .. 

Hvor ofte har du problemer med å 
slutte med ting på grunn av tretthet?  

How often did you have trouble finishing 
things because of your fatigue?  



Oversettelsesmetodikk som må brukes 
• Velge en eller foreslå 

en tredje 

3. alt 

Hvor ofte har du problemer med å 
fullføre ting på grunn av utmattelse? .. 

Hvor ofte har du problemer med å 
slutte med ting på grunn av tretthet?  

How often did you have trouble finishing 
things because of your fatigue?  



 

Oversettelsesmetodikk som må brukes 
• Tilbakeoversettelse 

Hvor ofte har du problemer med å 
fullføre ting på grunn av utmattelse? .. 

How often have you had difficulty 
completing things because of your 
exhaustion?  



Oversettelsesmetodikk som må brukes 
• Tre ekspertuttalelser 

PSYKOLOG:  
«OK med 

TRETTHET synes 
jeg.» 

FILOLOG: 
«Utmattet er 
ordet vi bør 
bruke  for 
fatigue.» 

FYSIOTERAPEUT: 
«…fatigue  

omtales på norsk 
oftest som 

utmattelse» 



 

Oversettelsesmetodikk som må brukes 



Oversettelsesmetodikk som må brukes 
• Vurdere 

ekspertuttalelsene 

• Velge endelig ordlyd 

• To tilbakeoversettelser 
bokstavelig og 
innholdskorrekt 



Oversettelsesmetodikk som må brukes 
 I Chicago: sammenligner med andre oversettelser  

som er gjort -  harmonisering 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUjfTL4pfUAhVIfywKHfZhBnwQjRwIBw&url=http://news.zing.vn/nguoi-dan-duoc-chup-anh-tu-suong-tai-nha-trang-sau-40-nam-post555403.html&psig=AFQjCNHl0f9B_jWuMNjQ9ISGTpB1HjImBQ&ust=1496238938090690


Oversettelsesmetodikk som må brukes 
 Dialog om endringer.  Deretter levering av utgave ferdig til testing. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUjfTL4pfUAhVIfywKHfZhBnwQjRwIBw&url=http://news.zing.vn/nguoi-dan-duoc-chup-anh-tu-suong-tai-nha-trang-sau-40-nam-post555403.html&psig=AFQjCNHl0f9B_jWuMNjQ9ISGTpB1HjImBQ&ust=1496238938090690


Oversettelsesmetodikk som må brukes 

• Cognitive debriefing interview 



Oversettelsesmetodikk som må brukes 

• Cognitive debriefing interview 
19. Se på spørsmål 10: “Hvor ofte har du følt deg 
fullstendig utmattet?” Hvilke av disse tre alternativene 
synes du best spør om den sterkeste graden av 
utmattelse? 
  
A “Hvor ofte har du følt deg fullstendig utmattet?” 
B “Hvor ofte har du følt deg ekstremt utmattet?” 
C “Hvor ofte har du følt deg totalt utmattet?” 
Hvorfor? 
 
28. Se på spørsmål 19: “Hvor nedkjørt følte du deg 
mesteparten av tiden?” Hvordan tolker du “nedkjørt” i 
denne setningen?  
 



Oversettelsesmetodikk som må brukes 
 I Chicago: sammenligner med andre oversettelser  

som er gjort -  harmonisering 

Hvor ofte har du problemer med 
å fullføre ting på grunn av 

utmattelse?  
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Oversettelsesmetodikk som må brukes 
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HVA ER GJORT? 



• RKR kompetansetjeneste (Sunnaas) har oversatt Profil 57  - 8 spørsmål på hver av 
disse: fysisk funksjon, fatigue, angst, depresjon, sosialt, søvn, smerte (9) 

• Samt Fatigue 7a 

 

• Prøvd ut på  ulike steder i regionen 

• N=ca 700 

 

• Viser tydelig forskjell ved innkomst fra sted til sted 

 

• Viser tydelig forskjell i grad av forbedring fra sted til sted 

 

• Gode CTT verdier (Cronbach alfa m.m.) 

 

• Ikke utført IRT testing eller DIF analyse foreløpig 

NORSK: PROMIS  PROFIL 57 



 

Utsnitt av papirskjema:   



 

7 items 

7 items 

7 items 

7 items 7 items 

7 items 
8 items 



• PROMIS for VOKSNE 2017:  ca 1050 items 

 

• BARN: ca 350 items 

 

 

 

• Oversatt på norsk så langt:  totalt  90 items 

TOTALT: 



Pilotering 

 

Testing 

 

Validering 

 

DIF –analyse 

 

Item Response  analyse på norsk versjon 

 

Utvikle norsk CAT løsning    og evt «Assessment Center» 

 

Datafangst rett i journal 

Oversettelse ferdig – hva mer? 



Internasjonal støtte:   PHO 

PROMIS Health Organization 



 

• Leder for PHO:   Caroline Terwee i Amsterdam 

 

• Har stått for oversettelse og validering til Flemsk/Hollandsk 

 

• Står også for COSMIN  - verktøy for å kvalitetsvurdere PROM skjema 

PHO 



 

• Oversettelse og implementering på gang i de fleste europeiske land – Holland 
er kommet lengst 

 

• Hvert land har en «National Contact» for å hindre kaos i oversettelse og 
implementering 

 

• Må også få Translation Approval Letter fra PROMIS i USA for å sette i gang med 
oversettelse 

 

   Polen, Sverige og Norge 

  på besøk hos Caroline  Juni 2016: 

National Contacts 



• Interesserte: 
 
 

• PROM fagsenter / Nasjonalt servicemiljø 
 
 

• Folkehelseinstituttet / kunnskapssenteret 
 
 

• RKR Sunnaas 
 
 

• Helse MIDT / HEMIT / Helsenorge.no 
 

• M.m. 

PROMIS Norge? 



Takk for meg! 

Stein Arne Rimehaug 
Rådgiver RKR 
sterim@sunnaas.no 
 

mailto:sterim@sunnaas.no

