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• 973 millioner har behov for helsehjelp etter skade
• 4.8 millioner dødsfall årlig som følge av skader

Haagsma et al, Inj Prev 2016; 22:3-18

• 540.000 har behov for helsehjelp etter skader
• 2500 dødsfall årlig som følge av skader

Folkehelseinstituttet, 2014

• 2323 traumepasienter (3 år)
• 48 (2 %) pasienter døde (30 dagers mortalitet) 
• 119 (5 %) pasienter døde (inntil 6.5 år etter skade)

Uleberg et al, Acta Anaesthesiol Scand. 2017; 61:346-56. 
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Hvordan måler vi utkomme?

• Død er det mest vanlige utfallsmål
• Opptil 1500 ulike utfallsmål
• Ingen konsensus
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Hvordan går det med den potensielt alvorlig skadde 

pasienten i et langtidsperspektiv?

Br J Surg. 2019 Jan; 106 (1): 65 - 73• 16 % alvorlig skadde (ISS > 15)
• 1 % døde innen 30 dager (12 pasienter) 
• 2.4 % døde innen 72 måneder(29 pasienter) 
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Mottak av medisinske stønadsordninger

Br J Surg. 2019 Jan; 106 (1): 65 - 73• Alle pasienter – før ulykken 8 %
• Alvorlig skade (ISS > 15) 40 %
• Moderat skade (ISS 9 – 15) 22 %
• Lett skade (ISS < 9) 16 %
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Hvor går veien videre?

• Nasjonale registre

– Betydelig arbeidsprosess?

– Kostnadsdrivende?

– Detaljeringsgrad?
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Pasientrapporterte data
Har endret seg:
Fra den enkleste form:  undersøkte 
tilfredshet med tjeneste (PREM – Patient 
Reported Experience Measure)

Til å gi mulighet til å fange opp 
betydningsfulle aspekter for pasientene (PRO 
– Patient Reported Outcome), slik som

 livskvalitet
 funksjonsnivå, 
 mestring 
 symptomkartlegging 

- som ikke fanges opp av tradisjonelle 
målemetoder som for eksempel blodtrykk, 
blodsukkernivå, tumorstørrelse eller 
lungekapasitet

Viktige aspekter i møte med pasienten, verdifullt for evaluering, i forskning   
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Hva er dagens situasjon?

• En mengde PRO spørreskjema har blitt laget, generiske og sykdomsspesifikke

• Valg av relevante skjema krever høy kompetanse
– Lange skjema, irrelevante spørsmål, vanskelig å tolke, kan vanskelig sammenligne 

resultat på tvers av pasientgrupper 

• Ofte utfordrende å administrere

• I 2285 artikler om utmattelse var det brukt 250 ulike spørreskjemaer, hvorav 150 av disse 
var kun brukt i en enkelt studie!!
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PROMIS (Patient Reported Outcome Information System)

National Institute of Health, USA så både potensialet og 
utfordringene med PROM data allerede i 2004 og initierte 
Patient Reported Outcome Measure Information System 
(PROMIS)

one of the initiatives of the NIH Roadmap for Medical 
Research (501c3)
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PROMIS (Patient Reported Outcome Information System)

National Institute of Health, USA så både potensialet og 
utfordringene med PROM data allerede i 2004 og initierte 
Patient Reported Outcome Measure Information System 
(PROMIS)

MÅL: utvikle et generisk og standardisert PRO instrument som overgår eksisterende 
instrumenter i reliabilitet, validitet og presisjon 

RESULTAT: utviklet et system som muliggjør å kartlegge og følge fysisk, psykisk og 
sosial helse hos voksne og hos barn
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PROMIS:  domenespesifikk tilnærming 

Teorien er at -
helseattributter ikke er 
unik for særskilte 
sykdommer, men at 
sykdommer kan ha 
særskilte profiler 
innenfor hvert domene
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PROMIS 29

 Fire spørsmål for hvert domene 

 Funksjonsevne

 Angst

 Depresjon

 Utmattelse 

 Søvn 

 Evne til å delta i aktiviteter 

og sosiale roller

 Smerte
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Forskning viser at PROMIS 29

• Kan brukes til å sammenligne på tvers 

av helsetilstander (Cella D et al 2019) 

• Er et godt verktøy for å evaluere 

pasienter med kronisk smerte (Deyo

et al 2016, Kroenke et al 2014, Cook 

et al 2017)

• Er sensitivt nok til å evaluere effekten 

av intervensjon dersom skjema er 

administrert før og etter (Ho et al 

2014, Baumhauer 2017).  

• Kan benyttes til å kartlegge QALY 

(Craig et al 2014)

• PROMIS 29 er et alternativ til SF 36 

(Shaw et al 2018) 
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Prosjektplan

1. Teste ut funksjonalitet/feasibility av systemet (PROMIS 
29) i en selektert pasientkohort over 12 måneder med 
rapportering 1, 3, 6 og 12 måneder etter skade.

2. Identifisere pasienter med behov for oppfølging
3. Identifisere korrekt nivå for oppfølgning hos den enkelte 

pasient; primærhelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste.
4. Identifisere målrettede tiltak for oppfølgning og 

rehabiliteringsbehov av den enkelte pasient 
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Mobil løsning



oddvar.uleberg@stolav.no
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