
Nytt fra OIFE

• 1, mai 2021, Zoom

• NFOIs årsmøte

• Temaer: 
• Litt om OIFE og hva vi gjør
• Wishbone Day 
• IMPACT survey 
• Photo Voice 
• Smertekonferanse







www.oife.org

http://www.oife.org/


The OIFE
• Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE) er en Europeisk paraply for 

OI-organisasjoner
• Vårt internasjonale nettverk inkluderer 36 organisasjoner globalt

• 20 fulle medlemmer nasjonale grupper i Europa
• 12 assosierte medlemmer (partnere) utenfor Europa
• 4 støttemedlemsorganisasjoner inkl. Care4BB & Ahuce Foundation

• Våre viktigste aktiviteter for øyeblikket inkluderer:
• Tilgang til behandling
• IMPACT-undersøkelsen
• Bevissthet om OI – inkl. Wisbone Day 6. mai
• Utvikling av EuRR-Bone 
• Pasientengasjement i FoU

• Vi representerer våre medlemmer i mange forskjellige
europeiske fora og konferanser (se logoer)

European Rare 
Bone Forum



IMPACT SURVEY
Et samarbeid mellom

OIFE, OI Foundation (USA) 
& Mereo Biopharma 



Hva er IMPACT 
survey?

«Living with
Osteogenesis Imperfecta:

understanding experiences
based on Community Insight & 

evidence»

• Samarbeidsprosjekt mellom OIF, OIFE & Mereo Biopharma

• En gangs spørreundersøkelse – ikke et register/database

• Ledet av en styringsgruppe (OIF, OIFE, leger, Mereo og 
Ultragenyx) 

• Databehandlingsansvarlige er Frank Rauch, Ingunn W. & 
Tracy H.

• Formålet er å samle inn data og dokumentasjon som kan 
bli brukt av alle samarbeidspartnere 
• Vitenskapelig dokumentasjon 
• Dokumentasjon som kan bli brukt i nasjonale metodevurderinger (i 

Norge Nye Metoder) og innkjøpsdiskusjoner (Sykehusinnkjøp)
• Interessepolitikk og påvirkningsarbeid

• De nasjonale OI-organisasjonene vil få tilgang til nasjonale rapporter fra 
spørreundersøkelsen – noe som kan brukes til påvirkningsarbeid (for eksempel i å 
arbeide for tilgang til tjenester som voksenklinikker osv) 

• Kun hvis dataene per nasjon er store nok (for å sikre anonymitet)

• Mer informasjon på www.oife.org/impact

The IMPACT Survey aims to generate a 
scientifically validated and published
international set of data that will capture and 
document the impact that OI has on people
and also on the economics of national
healthcare systems. The collected aggregated
and consolidated results for each individual
country will also be given to the national OI 
member associations to use in local policy 
work. 

http://www.oife.org/impact


Styringsgruppa

Chairman
Frank 
Rauch

Ingunn W. 
OIFE

Taco vW
OIFE

Tracy 
Hart
OIF

Katherine
Bache 

OIF 

Lena 
Lande 
Wekre

Oliver 
Semler

Cathleen
Raggio

Michael 
Bober

Wickenstones
(external company)

James Clancy
Mereo

Arun Mistry
Mereo

Jessica
Ultragenyx

XX
Ultragenyx



Hva må vi 
finne ut?

Pasientforløp

• Forstå pasientforløp bedre
• Eksempel – med variasjon fra land til land 

• Hva slags fagpersoner går du til? 
• Hvor ofte går du til fastlegen? 
• Har du tilgang til

spesialister/ekspertsentre? 
• Har du jevnlig oppfølging? 
• Har du tilgang til gentesting? 
• Hvilke typer behandling er tilgjengelig i ditt

land? 



Hva må vi finne
ut? 

OIs påvirkning
på livskvalitet



Hva må vi vite
mer om?

Økonomisk
påvirkning

• Hva er de økonomiske konsekvensene for personer med OI, 
foreldre og familier? 
• Hva er de direkte helserelaterte kostnader (som sykehusbesøk, 

operasjoner, medisiner, medisinsk utstyr osv)? 
• Hva er de indirekte kostnadene (som hjelpemidler, tilrettelegging i

hjemmet, inntektstap, familiekostnader osv) 
• Og hvem betaler for det? Blir utgiftene dekket helt eller delvis? 

• Hvorfor må vi vite mer om kostnader? 
• Fordi Nye Metoder (i Norge og andre land) legger stor vekt på

kost/nytte når nye behandlingsmetoder, medisiner og avanserte
terapier (stamceller og genterapi) skal godkjennes.

• Hva kan samfunnet spare hvis du blir X % bedre av denne
medisinen? Kan jobbe mer? Trenger mindre helsehjelp?

• Vanligvis legges det kun vekt på direkte kostnader, men noen
ganger ser Beslutningsforum det i større perspektiv (eks: RP-
sakene som har vært i media nå) 



Hvordan skal vi gjøre det? 
Utvikling av spørreundersøkelsen

• samarbeid mellom OIF/OIFE, leger og firma

On-line verdensomspennende spørreundersøkelse
• tilgjengelig på mange språk?

Rekruttering – Vi må samarbeide!
• OIFE & OIFvil spre budskapet til alle i målgruppa for å øke effekten
• Medlemsorganisasjonen kan spre informasjon og rekruttere
• Klinikere kan spre budskapet og oppfordre personer med OI om å delta! 
• Hvordan løser vi problemet med spørreundersøkelsestrøtthet? 

Firmaet Wickenstones har fått oppdraget
• Sette opp systemer og lage dokumentasjon
• Sentralisert anonym hub for datamottak
• Data analyse 



Hva skjer når? 

Litteratursøk er gjort Litteraturanalyse

Formålet er å identifisere 
kunnskapshull

Designe spørreundersøkelse, 
etablere prosjektet og 

rekruttere:
Dette steget inkluderer å utforme 

undersøkelse, pilotere, oversette til 
mange språk, og utarbeide 
kommunikasjonsmateriell

Kickoff siste uka i juni

Studien vil være åpen juli, august 
tom 10. september 









Smertekonferanse/prosjekt

• Minikonferanse i høst om 
• Hva er smerte? 
• Hva slags typer smerte finnes og hva virker for hvilke typer smerte? 
• Hva er spesielt med smerte hos personer med OI (og andre bensykdommer)?
• Hva er gode smertebehandlinger (akutt og kronisk)? 

• Medikamentelt 
• Ikke-medikamentelt 

• Hvordan måler vi smerte i studier om OI? 
• Blanding av forelesninger og workshops
• Åpent for både fagfolk og personer med OI og foreldre

• Vil vi ha et større smerteprosjekt? (Type mobilapp etc) 






