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Pasient rapporterte utfallsmål i klinikk og forskning innen 

 fagfeltet inkontinens og bekkenbunnsykdom 
 

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) 
 

Program 
09:30 - Velkommen 
 Mona Stedenfeldt (leder for forskernettverk, NKIB, forsker, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, 
 førsteamanuensis NTNU)  
 
09:45 - Introduksjon til PROM og PREM  

Andrew Garratt (forsker ved Folkehelseinstituttet) forteller hva PROM og PREM er, hva slike instrument kan gi av nyttig 
informasjon og hva man skal være påpasselig med når man skal velge PROM og PREM   

 
10:25-10:40 Pause 
 
10:40 - Livskvalitetsmål og økonomisk evaluering  

Gudrun Waaler Bjørnelv (forsker ved Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling) snakker om hvordan vi kan måle 
helserelatert livskvalitet både med sykdomsspesifikke og generiske mål, og hvorfor man bør ha preferansebaserte mål 
på helserelatert livskvalitet som utfallsmål i kost-effektanalyser.   

 

11:20 - Bruk av standardiserte spørreskjemaer i klinisk praksis; hva, hvordan? 
Margreth Grotle (Professor OsloMet) vil fortelle om hvorfor standardiserte spørreskjema bør være en del av klinisk 
praksis, samt hva som bør dokumenteres, hvilke instrumenter og hvordan svar bør tolkes.    

 
12:00  Lunsj 
 

13:00 PROM-instrumenter for bruk i inkontinens og bekkenbunnsykdom-feltet – Pelvic Floor Distress 
Inventory og Pelvic Floor Impact Questionnaire  
Cathrine Planke Teig (leder for Bekkensenteret, Ahus) har i sin PhD oversatt og validert to sentrale PROM instrument til 
norsk. Hun forteller om instrumentene og hvilke fordeler bruken av disse gir for klinikeren og pasient, samt strategi for 
implementering i klinisk drift ved Ahus.  

 
13:30 PROM-instrumenter for bruk i inkontinens og bekkenbunnsykdom-feltet – St. Marks og Wexner  

Mona Rydningen (overlege v/UNN og forskningsansvarlig for Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdom) forteller om to sentrale verktøy i vurdering av analinkontinens. Samtidig deler hun erfaring om 
hvordan man kan miste essensiell informasjon om man kun evaluerer analinkontinens.   

 
14:00 E-PROM – besvarelse av strukturerte PROM skjema via nettløsning.  

John Petter Skjetne (rådgiver, HEMIT) har vært en viktig drivkraft for å få etablert E-PROM ved den nasjonalt godkjente 
registerplattformløsningen MRS (Medisinsk registreringssystem) og vil fortelle og demonstrere løsningen.  

 
14:45- 15:00 Pause 
 
15:00 PROMIS (Patient reported outcome measure information system) –state of the art PROM SYSTEM  

Mona Stedenfeldt (leder for forskernettverk, NKIB, forsker, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, førsteamanuensis 
NTNU) og Andrew Garratt (forsker ved Folkehelseinstituttet) 

 
15: 40 Oppsummering  
 Jone Trovik (Overlege, Haukeland universitetssykehus; Professor UIB)  
 
15:50  Veien videre og adjourn   
 Lotte Lindstrøm Eliassen (Leder Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom)  
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