
 

Funktionsevne målt med DASH 2 uger efter operation for en di-
stal radius fraktur er prædiktor omend svag, for funktionsevnen 
6 måneder post-operativt   
Susanne Boel 

Baggrund: Patienter med en distal radius fraktur oplever ofte funktionsevnenedsættelse efter 
operation med en volar vinkelstabil plade. Det er derfor vigtigt tidligt at identificere patienter i ri-
siko for at få funktionsevnenedsættelser med henblik på opstart af ergoterapeutisk genoptræning.  

Formål: At undersøge om patient-rapporterede data indsamlet 2 uger post-operativt kan prædik-
tere funktionsevnenedsættelser 6 måneder post-operativt.  

Anvendte metoder: Dette prædiktive studie inkluderede 101 patienter opereret for en distal ra-
dius fraktur.  
Følgende prædiktorvariabler blev indsamlet 2 uger post-operativt: funktionsevnenedsættelse un-
dersøgt med Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), smerter undersøgt med Visual 
Analogue Scale (VAS) og aktivitetsproblemer undersøgt med Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM). Funktionsevnenedsættelser ved 6 måneder blev defineret ved en DASH score  
11.  

Receiver operating characteristic (ROC) curves, sensitivitet, specificitet, likelihood ratios og post-
test sandsynligheder blev udregnet.  

Resultater: Funktionsevne målt med DASH var den bedste variabel til at prædiktere funktionsev-
nenedsættelse 6 måneder post-operativt og en 2 ugers DASH score på 50 blev identificeret, som 
den mest optimale score til at differentiere mellem de patienter, som får funktionsevnenedsæt-
telse eller ikke får funktionsevnenedsættelse 6 måneder efter operation.  

Likelihood ratios for en positivt test (LR+ = 2.2) og en negativ test (LR- = 0.5) viste, at DASH har en 
lille evne til at prædiktere funktionsevnenedsættelse 6 måneder efter operation. Ved en 2 ugers 
positiv test (DASH ≤ 50) var der 61% sandsynlighed for funktionsevnenedsættelse og ved en nega-
tiv test (DASH > 50) var der 26% sandsynlighed for funktionsevnenedsættelse efter 6 måneder.  

Konklusioner: En DASH score ˃ 50 målt 2 uger post-operativt er en prædiktor omend svag, i for-
hold til at kunne prædiktere funktionsevnenedsættelser 6 måneder efter operation grundet en di-
stal radius fraktur.  

Nøgleord: Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), distal radius fraktur, funktionsevne, 
prædiktion 

 


