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Introduksjon til Foreldrerapporterte besvarelser (PROM) 

Pasientrapporterte data er opplysninger som pasienten selv/foreldre rapporterer om sine 

opplevelser knyttet til helse og sykdom. Det overordna målet med pasientrapporterte data er å 

fremme pasientsentrert behandling, der pasienten selv/foreldre aktivt kan bidra til beslutninger om 

egen helse. Pasientrapporterte data i de nasjonale medisinske kvalitetsregistra er derfor en verdifull 

kilde til kunnskap som kan brukes til kvalitetsforbedring av behandlingstilbudet i norsk helsevesen. 

Aktuelle skjema: 

 SDQ - Strength and Difficulties Questionnaire (Sterke og svake sider) 

 PedsQL - Pediatric Quality of Life Inventory (Livskvalitet) 

 PEACH - Parents’ Evaluation of Aural/oral performance of Children (Lytteadferd) 
 

Foreldrene mottar spørreskjema elektronisk når barnet er henholdsvis 3, 6, 10 og 15 år. (Forutsatt at 

foreldre er aktive på HelseNorge.no vil de motta skjema for utfylling der, hvis ikke forsøkes andre 

løsninger som Digipost eller e-post/SMS). 

 

I Hørselsregisteret for barn brukes disse spørreskjemaene i aktuelle aldersgrupper: 

 

Faglig innhold til Brukermanualen er hentet fra undervisning av Nina J Laugen (NTNU) og Vasiliki 

Diamanti (UiO). 

 

  

  3 år 6 år 10 år 15 år 

SDQ    x  x  x  

PedsQL  X (2-4 år)  X (5-7 år)  X (8-12 år)  X (13-18 år)  

P.E.A.C.H.  x  x  x    
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SDQ - Sterke og svake sider 

SDQ er et kort spørreskjema for å kartlegge sterke og svake sider hos barn og ungdom i alderen 4-16 

år. Dette er et kartleggingsverktøy, ikke et diagnostisk verktøy. Skjemaet sendes ut til foreldre i 

forbindelse med årskontroller og besvarelsene ligger tilgjengelig i registeret. Dette er ment som et 

nyttig verktøy i samtalen med barn og foreldre. 

Spørreskjemaet brukes til å kartlegge psykiske vansker og ressurser hos barn og unge. Svarene skal 

gis på grunnlag av barnets oppførsel de 6 siste mnd. Svarene kan si noe om barnets psykososiale 

fungering og kan synliggjøre behov for evt. intervensjon og behandling.  

SDQ er delt opp i 5 vanskeområder med 5 utsagn på hvert område: 

1) Emosjonelle vansker                                                                                                                                            

2) Atferdsvansker                                                                                                                                                                  

3) Hyperaktivitet/uoppmerksomhet                                                                                                                                       

4) Sosiale vansker                                                                                                                                                                                

5) Prososial adferd 

Spørreskjemaet har tre svaralternativ på gitte utsagn: Stemmer ikke; stemmer delvis og stemmer helt.  
Total vanskeskår er sum av skårene på de 4 første vanskeområdene, og skåres fra 0-40. 
Svar skåres fra 0-2, og delskalaene summeres fra 0-10. 

Det beregnes også egen sum for to delskalaer; Internaliserende vansker (emosjonelle og sosiale 
vansker) og eksternaliserende vansker (adferd og hyperaktivitet). Disse skåres fra 0-20. 
De ulike utsagnene vektes fra 0-2. Stemmer delvis vektes alltid med 1.  

En høy SDQ skåre betyr lav funksjon, unntatt når det gjelder skalaen for prososial adferd. Normal 
funksjon tilsvarer en skåre lavere enn 80-persentilen, funksjon i grenseområdet en skåre mellom 80-
90 persentilen og svak skåre (i klinisk område) høyere enn 90 persentilen. 
 

Skår på Totale vansker:  

 Skår 11-13 tilsier en skår i grenseområde og det anbefales å sjekke ut dette med foreldre. 
«Stemmer dette, har noe spesielt skjedd i den siste tiden som påvirker svarene, eller har 
pågått over tid?» 

 Skår 14-40 tilsier en antatt klinisk skår som indikerer vansker og det anbefales å sjekke ut 
dette med foreldre. «Stemmer dette, har noe spesielt skjedd i den siste tiden som påvirker 
svarene, eller har pågått over tid?»  

  

Skår på Internaliserende vansker: 

 Skår 5-7 tilsier en skår i grenseområde og det anbefales å sjekke ut dette med foreldre. 
«Stemmer dette, har noe spesielt skjedd i den siste tiden som påvirker svarene, eller har 
pågått over tid?» 

 Skår 8-20 tilsier en antatt klinisk skår som indikerer vansker og det anbefales å sjekke ut 
dette med foreldre. «Stemmer dette, har noe spesielt skjedd i den siste tiden som påvirker 
svarene, eller har pågått over tid?»  

Skår på eksternaliserende vansker: 

 Skår 6-8 tilsier en skår i grenseområde og det anbefales å sjekke ut dette med foreldre. 
«Stemmer dette, har noe spesielt skjedd i den siste tiden som påvirker svarene, eller har 
pågått over tid?» 

 Skår 9-20 tilsier en antatt klinisk skår som indikerer vansker og det anbefales å sjekke ut 
dette med foreldre. «Stemmer dette, har noe spesielt skjedd i den siste tiden som påvirker 
svarene, eller har pågått over tid?»  
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Obs! Skjemaet er kun et kartleggingsverktøy, og ikke et diagnostisk verktøy. Det kan gi en pekepinn 

for videre utredningsbehov, dersom dette ikke allerede er igangsatt. 

Forslag til normer – 4-17 år, (hjelp til tolking) 
 Skala Grenseområde Antatt klinisk 
Emosjonelle symptomer 0-10 3 4-10 

Atferdsproblemer 0-10 3 4-10 

Hyperaktivitet 0-10 5 6-10 

Problemer med venner 0-10 3 4-10 

Prososial atferd 0-10 6 0-5 

Totale vansker 0-40 11-13 14-40 

Internaliserende vansker 0-20 5-7 8-20 

Eksternaliserende vansker 0-20 6-8 9-20 

Fra Kornør & Heyerdahl, 2017.  Internaliserende og eksternaliserende skalaer: Danske normer fra sdqinfo.org (Nina J Laugen) 

  



       

Hørselsregisteret for barn - Brukermanual PROM v1    Side 5 av 19 26.08.22 
  

PedsQL - Livskvalitet hos barn og unge 

PedsQL er et måleinstrument på generell helserelatert livskvalitet hos barn og unge. Spørreskjemaet 

vil gi informasjon om fysisk, psykisk og sosial funksjon (inkludert hvordan barnet klarer å følge 

skolen). PedsQL er mye brukt, både til friske barn og til barn med ulike helsetilstander. 

PedsQL benyttes i registeret som foreldreversjon i fire ulike utgaver, tilpasset alder til 

barnet/ungdommen. Foreldre besvarer spørsmål om livskvalitetsaspekter tilhørende et gitt domene i 

løpet av den siste måneden. Skjemaet sendes ut til foreldre i forbindelse med årskontroller og 

besvarelsene ligger tilgjengelig i registeret. Dette er ment som et nyttig verktøy i samtalen med barn 

og foreldre. 

Dette spørreskjemaet er delt inn i 5 delskalaer med 5 spørsmål i hver delskala (unntak 2-4 års med 3 

spørsmål om funksjonsevne barnehage). 

1) Fysisk fungering 

2) Følelsesmessig fungering 

3) Sosial fungering 

4) Fungering på skolen 

5) Psykososial (følelsesmessig, sosial og skole) 

Alle spørsmål har lik vekting med svaralternativ; aldri = 0, nesten aldri = 1, noen ganger = 2, ofte = 3, 

nesten alltid = 4 

Svaralternativ 
 

Aldri Nesten aldri Noen ganger Ofte Nesten alltid 

Skåring 
 

0 1 2 3 4 

 

For hver subskala beregnes det en sumskår. På grunnlag av alle spørsmålene kan en Total 

livskvalitetsskåre beregnes, der 100 betyr optimal livskvalitet. I tillegg kan en Psykososial sumskåre 

beregnes (basert på delskalaene: emosjonell, sosial og skolemessig fungering).  

For alle: 0-100 % (100 % = optimal livskvalitet) 

Sumskårer mellom 0 og 100 % kan beregnes for hver enkelt delskala (sum resultat på alle 

spørsmål/antall spørsmål besvart).   

Sumskåre for Psykososial fungering (15 delspørsmål) omfatter delskalaene Følelsesmessig, Sosial og 

Skolemessig fungering (resultat 3 delskalaer/ totalt antall spørsmål besvart).  

Sumskåre for Total livskvalitet (sumskår) beregnes (0-100 %) på grunnlag av alle 23/25 delspørsmål 

(resultat 23/25 delspørsmål/ totalt antall spørsmål besvart).  
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Eksempler for hjelp til tolking 5-12 år PedsQL (45 barn med hørselstap, 43 med normal hørsel) 

 

Haukedal, C. L., et al. (2022). "Social communication and quality of life in children using hearing aids." Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol 152: 111000. 

Eksempler for hjelp til tolking 13-15 år PedsQL 

 

Reinfjell T., Diseth TH., Veenstra M., Vikan A. (2006). Measuring health- related quality of life in young adolescents: 

Reliability and validity in the Norwegian version of the Pediatric Quality of Life inventoryTM (PedsQL) 4.0 generic score 

scales. Health and Quality of Life Outcomes, 4:61 
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PEACH – Foreldres Evaluering av Aural/Oral Utvikling hos Barn 

Dette spørreskjemaet er utviklet for å registrere hvordan barn med hørselstap hører og 
kommuniserer med andre, i samsvar med alder.  

Foreldre observerer barnets lytteatferd i hverdagen, og gir poeng til et utvalg høre- og 
kommunikasjonssituasjoner. Foreldre tar utgangspunkt i hvordan barnets lytteatferd har vært den 
siste uken, og skal anslå hvor stor del av tiden barnet har vist de beskrevne atferden i hver enkelt 
situasjon. Skjemaet sendes ut til foreldre i forbindelse med årskontroller og besvarelsene ligger 
tilgjengelig i registeret. Dette er ment som et nyttig verktøy i vurdering av nytten av høreapparat/CI. 

Svarene gir et bilde over barnets lytteatferd i hverdagen i et utvalg høre- og 
kommunikasjonsscenarioer, og hvor vanskelig dette er for barnet i både stille og støyende 
omgivelser. Det kan gi et bilde på effekten av høreapparat og språklig utvikling. 

Vekting av spørsmål er lik på de fleste spørsmål;  

 Aldri = 0  
 Sjelden = 1 
 Noen ganger = 2 
 Ofte = 3 
 Alltid = 4  

Unntak i spørsmål 2 som har annen vekting/ er reversert: 
«Hvor ofte har barnet ditt klaget eller blitt forstyrret/opprørt av høye lyder?» 
(aldri = 4, sjelden = 3, noen ganger = 2, ofte = 1, alltid = 0) 

Høy score=bedre hørselsfunksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasiliki Diamanti 19/8-22 

  

PEACH-skåring PEACH-skår i % 

Stille skår A Legg til poeng for spørsmål (3+5+7+9+11)/20 X 100 

Støyende skår B Legg til poeng for spørsmål (4+6+8+10+12)/20 X 100 

Samlet skår C (A + B)/2 

2 SD 

Normalkurve 

 

-2 SD 

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Plott samlet PEACH-skår % i grafen 

Kurvene beskriver forholdet mellom 

skår i PEACH og alder (i måneder) på 

småbarn med normal hørsel. De 

stiplete linjene - - - indikerer ±2 

standardavvik. Skårer som faller 

under den stiplete linjen indikerer 

en markant mangel, som krever 

umiddelbar oppfølging. 
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Presentasjon av PROM data i registeret 

I registeret vil man få opp et sammendrag med skår som automatisk blir beregnet basert på de ulike 

besvarelsene på skjemaene. Det er også mulig i registeret å se svarene som foreldrene har gitt på 

hvert enkelt delspørsmål. 
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Vedlegg - Spørreskjema 
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