
Oversættelse og videreudvikling af spørgeskema om patienternes oplevelse af 

klientcentrering ved specialiseret ergoterapeutisk genoptræning efter håndskader. 

Alice Ørts Hansen, OT, Ph.D student 1-3, Hanne Kaae Kristensen OT, Ph.D, 1,3,4, Ragnhild Cederlund, OT, Ph.D 5, 

Hans Tromborg, MD, Ph.D 1,2.  

 
1 Klinisk institut, Syddansk Universitet. Danmark. 2 Ortopædkirurgisk afdeling og 3 Rehabiliterings afdelingen, Odense Universitets 
Hospital. Danmark. 4 University College Lillebælt.  Danmark. 5 Health Sciences, Lund Universitet. Sverige. 

 

 

Baggrund: I litteraturen anbefales en klientcentreret tilgang i rehabilitering, da det er vist, at det 

øger interventioners outcome og tilfredsheden hos patienten. Client-centred Rehabilitation 

Questionnaire (CCRQ) måler patienternes oplevelse af klientcentrering i den tværfaglige 

intervention hos indlagte patienter. CCRQ har følgende temaer: deltagelse i beslutninger og 

målsætning, patient uddannelse, evaluering af genoptræningen, involvering af pårørende, 

følelsesmæssig støtte, samarbejde og koordinering samt fysisk velbefindende. Et lignende 

spørgeskema ønskes til danske ambulante patienter med håndrelaterede skader for på sigt at 

kunne vurdere patienternes oplevelse af klientcentrering i interventionen og oplevelsens 

indflydelse på interventionernes outcomes og patienttilfredsheden. 

Formål: At oversætte og videreudvikle CCRQ med henblik på, at den tilpasses danske ambulante 

patienter med håndrelaterede skader. 

Metode: Der er afholdt fokusgruppe interview for at undersøge om den danske opfattelse af 

klientcentrering stemmer overens med nøgleord fra opdateret ergoterapifaglig litteratur. CCRQ er 

oversat ved Duel panel translation. Face og indholdsvalidering blev foretaget af såvel 

specialiserede håndterapeuter som patienter og vurderet med indholdsvaliditetsindexet. 

Spørgeskemaet blev pilottestet af patienter med håndrelaterede skader. Begrebsvalideringen sker 

ved at teste a priori hypoteser. Reliabiliteten testes ved test-retest. 

Resultat: CCRQ modificeres efter litteraturgennemgang og fokusgruppe interviews. Spørgsmål om 

muliggørelse af hverdagsaktiviteter er tilføjet, så spørgeskemaet tilpasses en specifik 

ergoterapeutisk intervention. Spørgsmål, der decideret går på den indlagte patient, er slettet. Der 

er foretaget få tilpasninger efter indholdsvalideringen og pilottesten. Indholdsvaliditeten vurderes 

god til excellent. Patienterne i pilottesten var meget positive overfor opmærksomheden på deres 

medinddragelse. De finder spørgsmålene aktuelle og vedkommende. Reliabilitetstesten er 

igangværende, resultatet forventes klar til november. En foreløbig opgørelse tyder på høj 

overensstemmelse i svarene ved test og retest. 

Konklusion: Opfattelse af klientcentrering blandt de adspurgte i studiet stemmer overens med 

nøglebegreberne i litteraturen. Den modificerede udgave af CCRQ tilpasset ambulante patienter 

med håndrelaterede skader har god face- og indholdsvaliditet, foreløbig ser spørgeskemaet ud til 

at være reliabelt. 
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