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Forord 

WHODAS 2.0 er et generisk spørgeskema, der blev udviklet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som en standardiseret 

metode til at måle helbred og funktionsevnenedsættelse på tværs af kulturer. Instrumentet blev udviklet på baggrund af et 

omfattende antal items fra den Internationale Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand 

(ICF). Disse items er tilstrækkeligt reliable og sensitive til at måle forskelle opnået ved en given intervention. Forskelle måles 

ved, at vurdere det samme individ før og efter interventionen. En række systematiske feltstudier blev anvendt for at fastlægge 

WHODAS 2.0 tværkulturelle anvendelighed, reliabilitet og validitet, samt instrumentets nytteværdi inden for 

sundhedstjenesteforskning. Studierne fandt, at WHODAS 2.0 med fordel kunne bruges i undersøgelser til, at vurdere helbred og 

funktionsevneniveau i den generelle befolkning, samt til at måle den kliniske effekt som følge af interventioner. 

 

Denne manual opsummerer metoden, der blev benyttet til udvikling af WHODAS 2.0 samt de resultater, der blev opnået ved 

anvendelse af instrumentet inden for særlige helbredsområder, herunder psykiske og neurologiske lidelser. Manualen vil være 

anvendelig for alle forskere eller klinikere, som ønsker at bruge WHODAS 2.0 i deres praksis. Den inkluderer de syv versioner 

af WHODAS 2.0, der varierer i omfang og tilsigtet administrering. Manualen angiver ligeledes generelle populationsnormer, 

hvilket giver mulighed for at sammenligne WHODAS 2.0 værdier for særlige subpopulationer med værdier for den generelle 

befolkning.  

 

Manualen er tiltænkt folkesundhedsprofessionelle, læger, andre sundhedsprofessionelle (f.eks. rehabiliteringsprofessionelle, 

fysioterapeuter og ergoterapeuter), sundhedspolitiske planlæggere, samfundsforskere og andre personer involverede i studier 

omkring funktionsevnenedsættelse og helbred. Den kan være af særlig interesse for alment sundhedspersonale, og ligeledes 

for psykiatere, psykologer, neurologer samt personer, der arbejder med afhængighed, idet den sidestiller mentalt helbred og 

afhængighedsproblemer med somatiske helbredsområder. 

 

Udviklingen af WHODAS 2.0 havde ikke været mulig foruden den vidstrakte støtte fra flere personer fra forskellige dele af 

verden. De viede deres tid og energi til projektet og organiserede ressourcer inden for et internationalt netværk. Vi anerkender 

de ledende centre, organisationer og personer og vil samtidigt også takke de mange andre personer, som assisterede ved 

forskellige aspekter af dette store projekt, der varede i mere end 10 år. Yderligere information om projektteamet er tilgængelig 

på WHODAS 2.0 webside. 

 

WHODAS 2.0 samarbejdspartnere 

De primære samarbejdspartnere var følgende (anført landevis): 

Gavin Andrews (Australien), Kruy Kim Hourn (Cambodia), Jesus Saiz (Cuba), Venos Malvreas (Grækenland), Hans Wyirand 

Hoek (Holland), R Srinivasan Murty (Indien, Bangalore), R Thara (Indien, Chennai), Hemraj Pal (Indien, Delhi), Ugo Nocentini 

og Matilde Leonardi (Italien), Miyako Tazaki (Japan), Yao Guizhong (Kina), Elia Karam (Libanon), Charles Pull (Luxemburg), AO 

Odejide (Nigeria), José Luis Segura Garcia (Peru), Radu Vrasti (Rumænien), José Luis Vásquez Barquero (Spanien), Adel 

Chaker (Tunesien), Nick Glozier (Storbritannien), Berna Ulug (Tyrkiet), Michael von Korff, Katherine McGonagle og Patrick 

Doyle (USA), Thomas Kugener (Østrig). 

 

Arbejdsgruppe for vurderingsinstrumenter 

Arbejdsgruppen bestod af Elizabeth Badley, Cille Kennedy, Ronald Kessler, Michael von Korff, Martin 

Prince, Karen Ritchie, Ritu Sadana, Gregory Simon, Robert Trotter og Durk Wiersma. 
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WHO/National Institutes for Health samarbejdsprojekt vedrørende Vurdering og Klassifikation af 

Funktionsevnenedsættelse 

 

De primære personer involveret i WHO/National Institutes of Health (NIH) samarbejdsprojekt vedrørende vurdering og 

klassifikation af funktionsevnenedsættelse, anført efter institution, var følgende: Darrel Regier, Cille Kennedy, Grayson Norquist 

og Kathy Magruder (National Institute of Mental Health, NIMH); Robert Battjes og Bob Fletcher (National Institute on Drug 

Abuse, NIDA); og Bridget Grant (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA). 

 

Foruden redaktørerne var en række WHO ansatte og konsulenter en del af WHO/NIH samarbejdsprojektet; især Shekhar 

Saxena og Joanne Epping-Jordan havde vigtige roller. Endvidere er vi taknemlige for den redaktionelle assistance modtaget fra 

Jayne Lux, Cille Kennedy, Sarah Perini, Rueya Kocalevent og Dan Chisholm, såvel som den statistiske assistance fra Ulrich 

Frick og Luis Prieto. 

TB Üstün, N Kostanjsek, S Chatterji, J Rehm 

Redaktører 
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Del 1 

Baggrund  
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1.0 Introduktion 

1.1 Hvorfor er det vigtigt, at vurdere funktionsevnenedsættelse? 
Det kræver både diagnostisk viden og erfaring, at finde ud af hvad en patient fejler. Denne viden bidrager til at vejlede 

behandlingsinterventioner og håndtering af behandlingsforløb; den kan også til en vis grad bidrage til at forudsige udfald og 

prognose. På trods af at diagnosen i sig selv er værdifuld, er den dog ikke tilstrækkelig for at kunne forstå det samlede billede 

og de levede erfaringer en patient har; ordsproget ”der er ingen sygdomme, kun patienter” gør sig gældende. 

 

Lige så vigtig som selve sygdomsbetegnelsen er hvorvidt en person kan arbejde og udføre de rutinemæssige aktiviteter, der er 

nødvendige for at udfylde sin rolle i hjemmet, på arbejdet, i skolen eller i andre sociale henseender. Dette aspekt, der er 

sammenfattet af udtrykket ”hvad mennesker ikke kan gøre når de er syge”, varierer i høj grad, uafhængigt af pågældende 

sygdom.  Information omkring funktion (dvs. en objektiv ydeevne i et givent livsområde) og funktionsevnenedsættelse tages i 

betragtning af professionelle i kliniske og sociale tjenester; ordentlig måling af funktion og funktionsevnenedsættelse har dog 

længe lidt under mangel på konsistente definitioner og instrumenter. At definere død og sygdom er let, men at definere og måle 

funktionsevnenedsættelse er vanskeligt. 

 

Funktionsevnenedsættelse er et stort helbredsmæssigt problem. Når globale vurderinger er udarbejdet for sygdomsbyrde, 

udgør funktionsevnenedsættelse i det store og hele mere end halvdelen af byrden af for tidlig død (1). Folk opsøger generelt 

sundhedstjenesteydelser ved sygdom, fordi denne vanskeliggør deres sædvanlige gøremål (fordi deres funktionsevne er 

nedsat) fremfor selve sygdommen.  Udbydere af sundhedsydelser betragter et sygdomstilfælde som værende af signifikant 

betydning hvis denne begrænser en persons daglige aktiviteter, og de anvender information omkring funktionsevnenedsættelse 

som udgangspunkt for deres evaluering og planlægning.  

 

I et folkesundhedsmæssigt henseende, er funktionsevnenedsættelse blevet lige så vigtigt som dødelighed. På trods af at tiltag 

inden for sundhedssektoren har reduceret dødeligheden, har den associerede vækst i levetid medført en tilsvarende vækst i 

kroniske sygdomme, der kræver livsvarig administrering. Herudover opstår der særlige behov hvad angår pleje for de aldrende 

befolkninger.  Folkesundhedsvidenskaben må flytte sig ud over dødelighed og tage funktionsevnenedsættelse i betragtning, 

fastlægge prioriteter, måle udfald og evaluere sundhedssystemers effektivitet og ydeevne. Boks 1.1 opsamler vigtigheden af, at 

kunne vurdere funktionsevnenedsættelse.   

  

1.2 Hvorfor udvikle en metode til at vurdere funktionsevnenedsættelse?  

Det er svært at definere og måle funktionsevnenedsættelse, da funktionsevnenedsættelse er relateret til flere livsområder, og 

involverer interaktioner mellem individet og hans eller hendes omgivelser. WHOs projekt vedrørende vurdering og klassifikation 

af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand sammenbragte repræsentanter fra mere end 100 lande, 

forskere og forbrugere i et internationalt fællesskab, for at udvikle den Internationale Klassifikation af Funktionsevne, 

Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) som en 

fælles ramme. (2) 

ICF anskuer et individs funktion – på krops, person eller samfundsniveau – og giver en anvisning for vurdering af hver af disse, 

samt definerer funktionsevnenedsættelse som ”en forringelse i hvert funktionsevnedomæne” (2). ICF er dog upraktisk hvad 

angår vurdering og måling af funktionsevnenedsættelse i dagligdagen; hvorfor WHO har udviklet WHO Disability Assessment 

Schedule (WHODAS 2.0) for at adressere dette behov, samt for at give en standardiseret metode til at måle helbred og 

funktionsevnenedsættelse på tværs af kulturer.  
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1.3 Hvad er WHODAS 2.0? 
WHODAS 2.0 er et praktisk, generisk vurderingsinstrument, der kan måle helbred og funktionsevnenedsættelse på 

befolkningsniveau eller i klinisk praksis. WHODAS 2.0 indfanger funktionsniveauet i seks livsdomæner (3) 

 

 Domæne 1: Kognition – forståelse og kommunikation 

 Domæne 2: Mobilitet – bevæge sig og komme omkring  

 Domæne 3: Egenomsorg – varetagelse af egen hygiejne, påklædning, spise og være alene 

 Domæne 4: Samvær – interagere med andre mennesker 

 Domæne 5: Aktiviteter i dagligdagen – huslige forpligtelser, fritid, arbejde og skole 

 Domæne 6: Deltagelse i samfundslivet – deltage i aktiviteter i lokalområdet, samt deltagelse i samfundet 

 

De seks domæner – nærmere diskuteret i kapitel 2 – blev udvalgt efter en nøje gennemgang af eksisterende forskning og 

undersøgelsesinstrumenter, samt et studie af tværkulturel anvendelighed. 

 

For alle seks domæner, giver WHODAS 2.0 en profil og et opsamlingsmål for funktion og funktionsevnenedsættelse, der er 

pålideligt og anvendeligt på tværs af kulturer i alle voksne befolkninger.  

 

WHODAS 2.0 giver et fælles mål for enhver helbredstilstands indflydelse på funktionsevne. Da der er tale om et generisk mål, 

målretter instrumentet sig ikke på en specifik sygdom – det kan derfor anvendes til at sammenligne funktionsevnenedsættelse 

forårsaget af forskellige sygdomme. Instrumentet har vist sig at være nyttigt til, at vurdere helbred og 

funktionsevnenedsættelsesniveau i den generelle population, samt i specifikke grupper (f.eks. hos personer, der har en række 

Boks 1.1 Hvorfor lære og benytte et mål for funktionsevnenedsættelse? 

 

Diagnose og vurdering af funktionsevnenedsættelse er værdifuldt, idet dette kan forudsige faktorer som medicinske diagnoser 

(tildeling af sygdomsbetegnelse) alene ikke kan forudsige; dette inkluderer: 

 

• ydelsesbehov – Hvad er patientens behov? 

• omsorgsniveau – Bør patienten være i primær pleje, specialpleje, rehabilitering eller andre omgivelser?  

• tilstandens udfald – Hvad vil prognosen være? 

• varighed af indlæggelse – Hvor længe vil patienten være indlagt?  

• modtagelse af sociale ydelser relateret til funktionsevnenedsættelse – Vil patienten modtage nogen form for pension? 

• arbejdsevne – Vil patienten vende tilbage til arbejde og præstere det samme som tidligere? 

• social integration – Vil patienten vende tilbage til lokalområdet og deltage som tidligere? 

 

Vurdering af funktionsevnenedsættelse er således nyttigt for sundhedstjenesteydelser og politiske beslutninger, i form af: 

 

• identificering af behov 

• overensstemmelse mellem behandlinger og interventioner 

• måling af udfald og effektivitet  

• fastlæggelse af prioriteter  

• allokering af ressourcer. 
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forskellige psykiske og fysiske helbredstilstande). Ydermere gør WHODAS 2.0 det lettere at designe helbred og 

helbredsrelaterede interventioner, og observere disses effekt. 

Som beskrevet oven for tager WHODAS 2.0 udgangspunkt i ICFs konceptuelle ramme. Alle domæner blev udviklet ud fra et 

omfattende antal af ICF items og kan overføres direkte til ICFs ’Aktivitet og Deltagelse’ komponent (2). WHODAS 2.0 placerer 

ligesom ICF, helbred og funktionsevnenedsættelse på et kontinuum med funktionsevnenedsættelse defineret som ”en 

formindskelse i hvert fungerende domæne”. Herudover er WHODAS 2.0, ligesom ICF, ætiologisk neutral; den er uafhængig af 

forudgående sygdom eller tidligere helbredstilstande. Denne egenskab gør det muligt, at fokusere direkte på funktionsevne og 

funktionsevnenedsættelse, og tillader en vurdering af funktionsevne uafhængig af sygdomstilstand. 

 

Der er flere forskellige versioner af WHODAS 2.0, der varierer i omfang og tilsigtet administrering (se sektion 2.4 for flere 

detaljer). Den fulde version har 36 spørgsmål, og den korte version har 12 spørgsmål; disse spørgsmål relaterer sig til nedsat 

funktionsevne oplevet af respondenten inden for de seks livsdomæner gennem de sidste 30 dage. De forskellige versioner – 

der er oplyst i del 3 – kan administreres af en læginterviewer, af personen selv eller af en proxy-person (f.eks. familie, ven, 

værge eller omsorgsperson). Versionen med 12 items forklarer 81 % af variansen af den mere detaljerede version med 36 

items. For begge versioner er generelle populationsnormer tilgængelige.  

 

1.4 Hvorfor anvende WHODAS 2.0? 

Der er adskillige offentliggjorte mål for funktionsevnenedsættelse; disse er også kendt som mål for helbredsstatus eller 

funktionsevne mål. Nogle af de mest anvendte mål er opsamlet i Tabel 1.1 (ss. 6 og 7).  

De aspekter, der er med til at gøre WHODAS særdeles anvendelig, er dels det solide teoretiske fundament, gode psykometriske 

egenskaber, talrige anvendelsesmuligheder i forskellige grupper og omgivelser, samt brugervenlighed. Denne sektion opsamler 

de primære fordele ved WHODAS 2.0 

  

Direkte forbindelse til den Internationale Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og 

Helbredstilstand  

En unik egenskab ved WHODAS 2.0, der gør, at den adskiller sig fra andre mål for funktionsevnenedsættelse er dens direkte 

forbindelse til ICF (2). På trods af, at andre generiske instrumenter til vurdering af helbredsstatus også kan overføres til ICF, 

skelner disse ikke tydeligt mellem mål af symptomer, funktionsevnenedsættelse og subjektiv vurdering. WHODAS 2.0 er unik 

idet den dækker ICFs domæner fuldstændigt og kan anvendes til alle sygdomme, herunder fysiske, psykiske og 

misbrugsproblemer. Ydermere vurderer den funktionsevnenedsættelse på en måde, der er sensitiv over for kultur på tværs af 

en standardiseret skala. Dette er diskuteret nærmere i kapitel 2.  
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Tabel 1.1 Generisk helbredsstatus og instrumenter til vurdering af funktionsevnenedsættelse 

Mål og 
nøglereferencer 

Baggrund Anvendelse Målte 
helbredskoncepter 
(domæner)  

Antal items Administreret af Varighed 
(minutter) 

WHODAS 2.0 (3-5) Udviklet af WHO og baseret 
på ICF. Designet til at vurdere 
aktivitetsbegrænsninger og 
deltagelsesrestriktioner 
oplevet af et individ, 
uafhængigt af medicinsk 
diagnose 

Klinisk, 
lokalområdet, og 
generelle 
populationer 

Kognition 
Mobilitet 
Egenomsorg 
Samvær 
Aktiviteter i dagligdagen 
Deltagelse 

36 Selv eller interview 5-10 
20 

LHS (6) Baseret på den deskriptive 
ramme for handicap udviklet 
af WHO i ICIDH 

Udelukkende 

klinisk 

population 

Mobilitet 
Orientering 
Beskæftigelse 
Fysisk uafhængighed 
Social integration 
Økonomisk 
selvforsynende 

6 Selv 5 

SF-36 (7-9) Udviklet for ”the Medical 
Outcomes Study”, et studie, 
der undersøger hvilken 
indflydelse karakteristika ved 
udbydere, patienter og 
sundhedssystemer har på 
helbredsudfald.  

Klinisk, 
lokalområdet, og 
generelle 
populationer 

Fysisk funktionsevne 
Rollebegrænsning 
grundet fysiske problemer 
Kropslig smerte 
Generelle 
helbredsopfattelser 
Vitalitet 
Social funktionsevne 
Rollebegrænsning 
grundet følelsesmæssige 
problemer 
Mentalt helbred 
Ændringer i helbred  

36 Selv eller interview 10 
10 

NHP (10,11) Udviklet til anvendelse i 
epidemiologiske studier af 
helbred og sygdom. Designet 
til at afspejle lægopfattelsen af 
helbredsstatus, frem for den 
professionelle definition af 
helbred 

Klinisk, 
lokalområdet, og 
generelle 
populationer 

Energiniveau 
Følelsesmæssige 
reaktioner  
Fysisk mobilitet 
Smerte 
Social isolation 
Søvn 

Del 1: 
Helbredspro
blemer (38 
items) 
Del 2: 
Påvirkede 
livsområder 
(7 items) 

Selv 5-10 

FIM (12) Udviklet af en arbejdsgruppe 
sponsoreret af AAP&R og 
AMCR. Designet for at 
vurdere den mængde 
assistance en person med 
funktionsevnenedsættelse har 
brug for, for at udføre basale 
aktiviteter i dagligdagen. 

Kun klinisk 
population 

Egenomsorg 
Ringmuskel kontrol 
Forflytninger 
Bevægelsesevne 
Kommunikation 
Social kognition 

18 Interview (udført af 
læge, 
sygeplejerske eller 
terapeut) 

30 

BAI (13,14) Udviklet i 1995 til at vurdere 
og måle mobilitet og 
egenomsorg i det daglige liv. 

Kun klinisk 
population 

Tarmstatus 
Blærestatus 
Soignering 
Toiletbrug

a 

Fødeindtag 
Forflytninger

a
 

Mobilitet
a 

Påklædning 
Trapper

a 

Badning
a
 

5-10 Interview (udført af 
terapeut eller 
anden iagttager) 

2-5 

; AAPM&R, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation; ACRM, American Congress of Rehabilitation Medicine; BAI, Barthel’s Index of Activities of Daily Living; FIM, 

Functional Independence Measure; ICF, International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionnedsættelsesevne og Helbredstilstand; ICIDH, International Classification of 

Impairments, Disabilities, and Handicaps; LHS, London Handicap Scale; NHP, Nottingham Health Profile; SF-36, Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey; 

WHODAS 2.0, WHO Disability Assessment Schedule 2.0 
a
Items inkluderet i versionen med 5 items 

Tværkulturel sammenlignelighed 
Forskelligt fra andre funktionsevnenedsættelsesmål blev WHODAS 2.0 udviklet på baggrund af et omfattende tværkulturelt 

studie, der dækkede 19 lande verden over. De items, der indgår i WHODAS 2.0, blev først udvalgt efter at have udforsket 

praksis for, hvorledes helbredsstatus vurderes i forskellige kulturer. Dette blev udført gennem anvendelse af en lingvistisk 

analyse af helbredsrelateret terminologi, interviews med nøgleinformanter og fokusgrupper, samt kvalitative metoder (f.eks. 

bunkesortering og koncept kortlægninga) (3). WHODAS 2.0 blev, da det var færdigudviklet, testet i en række forskellige 

                                                           
a “Bunkesortering” refererer til en teknik inden for forskning hvor individer oplister emner, der er relevante for det pågældende tema, for derefter  

at gruppere de oplistede emner i bunker. ”Konceptkortlægning” refererer til dannelse af et konceptkort, der anvendes til at udforske viden eller til 
at samle og dele information. Kortet består af knuder eller celler, som hver indeholder et koncept, item eller spørgsmål. Knuderne er forbundet af 
pile der er mærkede for at forklare hvorledes de er relaterede til hinanden 
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kulturelle omgivelser og helbredspopulationer, og viste sig at være følsom over for forandring, uanset hvilken sociodemografisk 

profil studiegruppen havde. 

 

Psykometriske egenskaber 
WHODAS 2.0 har fremragende psykometriske egenskaber. Test-retest studier af 36-items skalaen i flere forskellige lande har 

fundet denne højst pålidelig. Alle items blev udvalgt på baggrund af item-respons-teori (dvs. anvendelse af matematiske 

modeller på data indsamlet fra spørgeskemaer og tests). Instrumentet viste i det store og hele en robust faktor struktur (se 

sektion 3.2), der forblev konstant på tværs af kulturer og forskellige typer af patientpopulationer. Validitetsstudier har ligeledes 

vist at WHODAS 2.0 klarer sig godt i forhold til andre mål for funktionsevnenedsættelse eller helbredsstatus, og i forhold til 

klinikeres og proxy-personers vurdering (15, 16) 

 

Brugervenlighed og tilgængelighed  
WHODAS 2.0 kan udfyldes på ca. 5 minutter af personen selv, eller udfyldes gennem et interview på ca. 20 minutter. 

Instrumentet er let at tildele point og fortolke, befinder sig i det offentlige domæne, og tilgængeligt på mere end 30 sprog.   

 

1.5 Manualens formål og struktur 

1.5.1 Formål 

Denne manual er rettet mod sundhedsprofessionelle (f.eks. inden for folkesundhed, rehabilitering, fysioterapi og ergoterapi), 

sundhedspolitiske planlæggere, samfundsforskere samt andre individer, der er involverede i studier omkring 

funktionsevnenedsættelse og helbred. Manualen vil give brugerne: 

 

 en ny forståelse for vurdering af helbredsstatus og funktionsevnenedsættelse set i lyset af den ramme og klassifikation 

som ICF har givet.  

 et detaljeret overblik af udviklingsprocessen, hovedegenskaber og anvendelse af WHODAS 2.0; og 

 en omfattende vejledning til at administrere de forskellige versioner af WHODAS 2.0 korrekt og effektivt.  
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1.5.2 Struktur 

Denne manual er inddelt i tre; baggrundsinformation (Del 1), instrumentets administration og scoring (Del 2) og de forskellige 

versioner af WHODAS 2.0 (Del 3). 

 

Indholdet i kapitel 2-4, der udgør Del 1, er som følger:  

 

 Kapitel 2 diskuterer udviklingen af WHODAS 2.0 – rationalet og den konceptuelle baggrund for dets udvikling, og 

metoder og stadier i udviklingsprocessen. Dette kapitel introducerer ligeledes de forskellige versioner af WHODAS 

2.0, og skemaets metoder, kilder og hovedfund. Kapitlet dækker det tekniske fundament og implikationer ved at 

inkorporere funktionsevnenedsættelse i helbredsvurdering, og giver flere detaljer om forbindelsen mellem ICF og 

WHODAS 2.0.  

 Kapitel 3 fokuserer på de psykometriske egenskaber af WHODAS 2.0. Kapitlet diskuterer instrumentets reliabilitet og 

konsistens, faktorstrukturen, sensitivitet over for forandring, item-respons karakteristika, validitet og egenskaber ved 

generelle populationer.  

 Kapitel 4 opridser anvendelsen af WHODAS 2.0 på population og klinisk niveau. Kapitlet viser hvorledes instrumentet 

kan anvendes i populationsundersøgelser og registre, og til at monitorere udfald for enkelte patienter i klinisk praksis 

samt for kliniske studier af behandlingseffekter.  

 

Del 2 har et praktisk fokus. Denne del består af seks kapitler: 

 

 Kapitel 5 præsenterer generisk information og instruktioner til de forskellige måder hvorpå WHODAS 2.0 kan 

administreres, generelle retningslinjer for anvendelse af instrumentet og vejledning til at udvikle versioner på 

forskellige sprog.  

 Kapitel 6 omfatter scoring af WHODAS 2.0. Det omfatter information vedrørende sample karakteristika, databeregning 

af items, domæner og sum scores, populationsnormer og håndtering af manglende data.  

 Kapitel 7-10 giver spørgsmålsspecifikationer for alle seks domæner, detaljerede retningslinjer for anvendelse af de 

forskellige WHODAS 2.0 versioner, samt materiale til at teste sig selv.  

 

Ved slutningen af Del 2 findes en gloseliste samt en liste over referencer.  

 

Som nævnt oven for, findes de 7 forskellige versioner af WHODAS 2.0 i Del 3.  
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2 Udvikling af WHODAS 2.0 

Indeværende kapitel diskuterer hvorledes WHODAS 2.0 blev udviklet, herunder rationalet og den konceptuelle baggrund for 

dets udvikling, og metoden samt stadierne i udviklingsprocessen. Ydermere introduceres de forskellige versioner af WHODAS 

2.0 sammen med instrumentets metoder, kilder og hovedfund. Kapitlet omhandler det tekniske fundament og implikationer, ved 

at inkorporere funktionsevnenedsættelse i helbredsvurderinger, og uddyber informationen i kapitel 1 vedrørende relationerne 

mellem ICF og WHODAS 2.0  

 

2.1 Rationalet og den konceptuelle baggrund for udviklingen af WHODAS 2.0  

Det oprindelige instrument til vurdering af funktionsevnenedsættelse WHO/DAS – publiceret af WHO i 1988 – var et instrument 

udviklet til at vurdere funktionsevne, hovedsagligt blandt psykiatriske patienter (17-20). Siden dengang, har instrumentet 

undergået en omfattende revision af WHO Collaborating Centre i Groningen, Holland, og er blevet publiceret som ”Groningen 

Social Disabilities Schedule” (GSDS) (21, 22). 

  

WHODAS 2.0 er et helt anderledes instrument, der er blevet udviklet specifikt for at afspejle ICF. WHO udviklede ICF som 

værende både en helbredsklassifikation samt en model for alle aspekter af funktionsevnenedsættelse. Statistikkerne for 

funktionsevnenedsættelse i ICF er måleredskab, der kan anvendes til at vurdere byrden af funktionsevnenedsættelse for alle 

helbredstilstande, både fysiske og psykiske, uanset årsag.   

 

Strukturmæssigt, er ICF baseret på tre niveauer af funktionsevne, med parallelle niveauer af funktionsevnenedsættelse, som 

vist i Tabel 2.1.  

   
Tabel 2.1 Funktionsevne og funktionsevnenedsættelsesniveauer anvendt i International Klassifikation af 
Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF)(2) 
 

Niveau for funktionsevne Parallelle niveauer for 
funktionsevnenedsættelse 
 

Kroppens funktionsevner og strukturer Nedsat funktionsevne 
 

Aktiviteter Begrænsninger i aktivitet 
 

Deltagelse Restriktioner i deltagelse  

 

 
Menneskelig funktionsevne skal forstås som et kontinuum af helbredsstadier, og alle udviser en hvis grad af funktionsevne i 

hvert domæne, på det kropslige, personlige og samfundsmæssige niveau. 

 

ICF konceptualiserer funktionsevnenedsættelse som værende en helbredskomponent, der opstår i en kontekst, frem for som et 

problem der alene tillægges individet. I følge den biopsykosociale model indlejret i ICF er funktionsevnenedsættelse og 

funktionsevne resultatet af interaktioner mellem helbredstilstande (sygdomme, lidelser og tilskadekomster) og kontekstuelle 

faktorer. Modellen anerkender, at funktionsevnenedsættelse er multi-dimensionel og produktet af en interaktion mellem 

egenskaber ved individet og egenskaber ved personens fysiske, sociale miljø samt holdninger i omgivelserne. Den udvider 

perspektivet på funktionsevnenedsættelse og muliggør undersøgelse af medicinske, individuelle, sociale og miljømæssige 

påvirkninger på funktionsevne og funktionsevnenedsættelse.  

 

Forfatterne af denne manual anbefaler, at brugere af WHODAS 2.0 læser introduktionen til ICF og det dertilhørende 

uddannelsesmateriale, der er tilgængeligt på WHOs hjemmesideb  

                                                           
b
 http://www.who.int/classifications/icf 

http://www.who.int/classifications/icf


11 WHODAS 2.0 
 

WHODAS 2.0 søger at afspejle de vigtigste elementer i ICF. Det er designet til, at vurdere de aktivitetsbegrænsninger og 

deltagelsesrestriktioner individet oplever, uanset medicinsk diagnose. 

  

WHODAS 2.0 blev udviklet i et samarbejde mellem WHO og følgende amerikanske organisationer; the National Institutes of 

Health (NIH), the National Institute of Mental Health (NIMH), the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) og 

the National In- and the National Institute on Drug Abuse (NIDA). Projektet refereres til som WHO/National Institutes of Health 

(NIH) samarbejdsprojekt vedrørende vurdering og klassifikation af funktionsevnenedsættelse 

 

2.2 Relationen til WHOs instrument til måling af livskvalitet 

WHO har også udviklet et instrument til måling af livskvalitet (WHOQOL1), der vurderer subjektivt velvære inden for forskellige 

livsområder (23).  Begrebsmæssigt ses konstruktionerne livskvalitet og funktionsevne ofte som værende ombyttelige. På trods 

af at disse konstruktioner i høj grad er forbundet med hinanden, måler WHODAS 2.0 funktionsevne (dvs. en objektiv præstation 

i et givent livsdomæne), mens WHOQOL måler subjektivt velvære (dvs. en følelse af tilfredshed omkring ens præstation i et 

givent livsdomæne). Ideelt set burde de samme livsdomæner anvendes i begge instrumenter. Hvor WHODAS 2.0 spørger hvad 

en person ”laver” i et bestemt domæne, spørger WHOQOL hvad personen ”føler” i det domæne.  

 

2.3 WHODAS 2.0s udviklingsproces 
Metoden, der blev benyttet til at udvikle WHODAS 2.0 havde flere enestående træk; disse var:  

 

 Internationalt samarbejde med det formål, at udvikle et enkelt generisk instrument til vurdering af helbredstilstand og 

funktionsevnenedsættelse i forskellige miljøer (diskuteret nærmere nedenfor);  

 en enestående samling af tværkulturelle studieprotokoller for at sikre WHODAS 2.0 en høj grad af funktionsmæssig og 

metrisk ækvivalens på tværs af forskellige kulturer og miljøer; og 

 en forbindelse til revisionen af ICF, for at muliggøre at det nye instrument kan knyttes direkte til ICF 

 

Internationalt samarbejde  

Adskillige centre tilhørende forskellige kulturer var involverede i operationalisering af instrumentets seks domæner, opfinde og 

udvælge spørgsmål, udlede respons-skalaer og foretage pilottestning. Således stod spørgsmål om standardisering, ækvivalens 

mellem omgivelser og oversættelse forrest i udviklingsprocessen. For at sikre sig, at samarbejdet virkeligt var internationalt, blev 

feltcentre udvalgt på baggrund af forskelle i omgivelser, industrialiseringsniveau, tilgængelige sundhedstjenester og andre 

relevante markører for måling af helbredstilstand og funktionsevnenedsættelse (eksempelvis familiens rolle, tidsopfattelse, samt 

selvopfattelse og dominerede religion). 

 

Den omfattende og omhyggelige internationale forskning involveret i udviklingen af WHODAS 2.0 inkluderede: 

  

 en kritisk gennemgang af al litteratur vedrørende konceptualisering, måling af funktionsevne og 

funktionsevnenedsættelse, og af lignende instrumenter (24,25) 

 et systematisk tværkulturelt anvendelighedsstudie (3); og 

 en række empiriske feltstudier til at udvikle og forbedre instrumentet. 

 

Disse trin er diskuteret nedenfor.  

 
Gennemgang af eksisterende instrumenter  
Som forberedelse til udviklingen af WHODAS 2.0, samlede WHO en arbejdsgruppe for vurderingsinstrumenter til at gennemgå 

eksisterende instrumenter. Arbejdsgruppen bestod af internationale eksperter, der udvalgte et bredt sortiment af instrumenter, 

inklusiv forskellige mål for funktionsevnenedsættelse, handicap, livskvalitet og anden helbredsstatus (f.eks. praktisk 
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funktionsevne i hverdagen (ADL), instrumentelle aktiviteter i hverdagen, overordnede eller specifikke mål, subjektivt velvære og 

livskvalitet). De cirka 300 gennemgåede instrumenter afspejlede omfattende forskelle i teoretiske rammer, terminologi, målte 

konstruktioner, vurderingsstrategi, niveau af vurderede færdigheder, vurderingsmål og fokus for vurdering. På trods af disse 

forskelligheder, var det muligt at udvælge en pulje af items (dvs. kernedomæner for funktionsevne og 

funktionsevnenedsættelse) og forbinde disse til ICF. 

 

Information omkring instrumenterne blev samlet i en database, der viste den samlede pulje af items, deres oprindelse og kendte 

psykometriske egenskaber. I løbet af to år gennemgik arbejdsgruppen data og puljen af items, under anvendelse af ICF som 

fælles ramme. Gennemgangen muliggjorde at konstruktionen af WHODAS 2.0 kunne drage fordel fra viden baseret på alle 

eksisterende vurderingsinstrumenter; det betød ligeledes at det nye instrument var i overensstemmelse med den reviderede 

ICF.  

 

Efter nøje overvejelse og indledende pilottests (se nedenfor), grupperede arbejdsgruppen, items i følgende seks domæner: 

  

 Domæne 1: Kognition – vurderer kommunikation og tænkning; specifikke områder, der vurderes, inkluderer koncentration, 

hukommelse, problemløsning, læreevne og kommunikation. 

 Domæne 2: Mobilitet – Vurderer aktiviteter såsom at stå oprejst, komme omkring hjemmet, komme ud af hjemmet og gå en 

længere distance.  

 Domæne 3: Egenomsorg – Vurderer hygiejne, påklædning, spisning og være alene. 

 Domæne 4: Samvær – vurderer interaktioner med andre mennesker og vanskeligheder, der kan opstå i dette livsdomæne 

grundet en helbredstilstand; i denne kontekst omfatter ”andre mennesker” de personer, der står en nær (eksempelvis 

hustru/ægtemand og partner, familie eller nære venner) og de personer, der ikke kendes godt (eksempelvis fremmede).  

 Domæne 5: Aktiviteter i dagligdagen – vurderer vanskeligheder ved aktiviteter i dagligdagen (dvs. de aktiviteter de fleste 

mennesker udfører størstedelen af ugens dage, inkl. pligter i hjemmet, fritid, arbejde og skole). 

 Domæne 6: Deltagelse – vurderer sociale dimensioner, såsom aktiviteter i lokalområdet; barrierer og forhindringer i 

respondentens omgivelser; samt vanskeligheder med andre ting, såsom opretholdelse af personlig værdighed.  

Spørgsmålene refererer ikke nødvendigvis og udelukkende til deltagelseskomponenten i ICF, men inkluderer også 

forskellige kontekstuelle (personlige og miljømæssige) faktorer, som er påvirket af respondentens helbredstilstand.  

 
Tværkulturelt anvendelighedsstudie 

For at sikre, at WHODAS 2.0 er meningsfuld og valid på tværs af kulturer, blev der foretaget et systematisk forskningsstudie. 

Studiet The Cross-cultural Applicability Research (CAR) anvendte adskillige kvalitative metoder for at undersøge hvorledes 

helbredsstatus vurderes i praksis i forskellige kulturer (3). Studiet inkluderede en lingvistisk analyse af helbredsrelateret 

terminologi, interviews med nøgleinformanter, fokusgrupper og kvasi-kvantitative metoder såsom bunkesortering (”pile sorting”) 

og koncept kortlægning (”concept mapping”) (udført i tandem). Der blev samlet information omkring konceptualisering af 

funktionsevnenedsættelse og vigtige funktioner i hverdagen.  

 

Studiet gav en omfattende indsigt i de konstruktioner der kunne være universelt gældende, mulige forankringer af domæne 

skalaerne og grænseværdier for vurderingsinstrumentet, samt formuleringer og dimensioner, der kunne anvendes i 

vurderingsinstrumenterne. Studiet belyste samtidigt de områder, der eventuelt måtte kræve mere omhyggelig undersøgelse og 

opmærksomhed for, at kunne skabe pålidelige og valide instrumenter, samt spørgsmål relateret til paritet mellem fysiske og 

psykiske tilstande, der skulle adresseres. Studiet førte til dannelsen af en version af WHODAS 2.0 med 96 items inddelt i 6 

domæner, som skulle bruges i formative feltstudier; studierne blev designet for at reducere antallet af items og øge reliabiliteten. 
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Reliabilitet og validitet i feltstudier 
De psykometriske egenskaber af WHODAS 2.0 blev underlagt to faser af international testning under anvendelse af multi-center 

design med identiske protokoller, som opsummeret i Boks 2.1 og 2.2. Studielokaliteter blev udvalgt for geografisk at 

repræsentere de forskellige WHO regioner (under hensyntagen til kulturelle og lingvistiske variationer) og deres egnethed for at 

nå ud til forskellige populationer og til at udføre forskning. Det generelle studiedesign krævede, at der i hver fase blev udtrukket 

det samme antal subjekter fra fire forskellige grupper på hver studielokalitet: 

 

 generel population 

 population med fysiske problemer 

 population med psykiske eller følelsesmæssige problemer; og 

 population med problemer relateret til alkohol eller stofmisbrug. 

 

Hver lokalitet rekrutterede subjekter, der var 18 år eller ældre, med en lige kønsfordeling. Studiet blev forklaret for hvert  subjekt 

og informeret samtykke blev indhentet som anført af de etiske standarder sat af WHO.  

 

I Domæne 5 – aktiviteter i dagligdagen – inkluderedes individer, der var ansatte, selvstændige, pensionerede eller ikke i 

arbejde. Alle resultater var derfor grupperet i to hovedkategorier; en sample af folk i arbejde (dvs. individer, der rapporterede 

betalt arbejde) og et overordnet sample. WHODAS 2.0 scores for Domæne 5 beregnes derfor separat for de sektioner, der 

omfatter samplet af personer i arbejde.  
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Boks 2.1 WHODAS 2.1 feltstudier: Item-reduktion og anvendelighed 
 
Studielokaliteter 
Studier blev foretaget på de 21 nedenstående steder 
 
Lokalitet   n Lokalitet   n 
Østrig (Innsbruck)   50  Holland (Haag)    47 
Cambodia (Phnom Penh)  50  Nigeria (Ibadan)    50 
Kina (Beijing)    50  Peru (Lima)    59 
Cuba (Havana)    50  Romænien (Timisoara)   50 
Grækenland (Athen)  48  Spanien (Santander)   54 
Indien 1 (Bangalore)   283  Tunisien (Tunis)    50 
Indien 2 (Delhi)    154  Tyrkiet (Ankara)    49 
Italien (Rom)    20  England (London)   35 
Japan    50  USA 1 (Michigan)   152 
Libanon    37  USA 2 (Seattle)    43 
Luxembourg (Luxembourg)   50 
 
Karakteristika ved samplet 

n  % 
Generel population   262  18.3 
Fysiske problemer   418  29.3 
Psykiske eller følelsesmæssige problemer 394  27.6 
Problemer relateret til alkohol  195  13.6 
Problemer relateret til stofmisbrug  162  11.3 
Køn: 
Kvinde    651  45.5 
Mand    780  54.5 
Alder: 
Under 55 år    1078  75.3 
55 år og derover   353  24.7 
 
Metodologisk studie 1 om forskellige måder, at fastslå varighed af funktionsevnenedsættelse (total n = 651) 

 
Studielokaliteter 
Studier blev foretaget på de syv nedenstående lokaliteter    
Site     n   n   
Cambodia (Phnom Penh)   100  Libanon (Beirut)     50 
Tyskland (Hamburg)     69  Romænien (Timisoara)  101 
Indien (Bangalore)   138  Tunesien (Tunis)  100 
Indien (Delhi)    93 
 
Metodologisk studie 2 om sammenligning standard (explicit versus implicit) 
(total n = 396): 
Studier blev foretaget på en lokalitet i Indien (Bangalore). 
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Studierne i fase 1 (se Boks 2.1) anvendte først WHODAS 2.0 versionen med 96 items for at opnå empirisk feedback. Denne 

feedback kunne anvendes til at afgøre hvilke items, der var overflødige, ydeevnen af den korte version, samt anvendeligheden 

af pointskalaerne og tidsrammen. Der var 8 trin involveret i disse studier: 

 

1. Fuldstændig oversættelse og tilbage-oversættelse af instrumentet og dertilhørende materiale, med lingvistiske 

analyser af de vanskeligheder som opstod. 

2. Anvendelse af WHODAS 2.0 interviewet. 

3. Indsamling af yderligere data om brugbarheden af interviewet og om diagnose. 

4. Kognitiv tilbagerapporteringsprotokol og kvalitative undersøgelser med subjekter, interviewere og andre eksperter.  

5. Fokusgrupper om WHODAS 2.0 

6. Sideløbende anvendelse af Medical Outcomes Study 12-Item Short-Form Health Survey (SF-12) og 36-item version 

(SF-36) (7,26), og London Handicap Scale (LHS) (6) 

7. Sideløbene anvendelse af WHOQOL (23) eller WHOQOL Brief Scale (WHOQOL–BREF) (27). 

8. Valgfri brug af ICF tjekliste (28)  

 

Dataanalyse af fase 1 studier fokuserede på, at reducere antallet af items fra 96 til et mere fornuftigt antal, samt at undersøge 

de psykometriske egenskaber af items og faktorstrukturer, der tillod at instrumentet blev forkortet samtidig med at de seks 

domæner blev bibeholdt.  

 

De følgende kriterier blev anvendt for at udvælge de endelige items i WHODAS 2.0: 

 

 Kulturel accept, der blev vurderet på baggrund af kvalitative komponenter af feltundersøgelser (ekspertmeninger, 

kognitiv tilbagerapportering, interviewer feedback) og på kvantitative analyser af manglende værdier (eks. visse items 

med mere end 10 % manglende værdier i bestemte kulturer) (29): 

 Faktorloading, der skal være højere end 0,6 i de domæner hvor itemet var placeret (4); 

Boks 2.2 WHODAS 2.0 feltstudier: Reliabilitet og validitet 
 
Studielokaliteter 
Studier blev foretaget på de 16 nedenstående steder  
 
Lokalitet   n   Lokalitet      n 
Østrig (Innsbruck)  100   Luxembourg (Luxembourg)       98 
Cambodia (Phnom Penh)    98   Netherlands (The Haag)       50 
Kina (Beijing)   100   Nigeria (Ibadan)      140 
Grækenland (Athens)    96   Romænien (Timisoara)     108 
Indien 1 (Bangalore)  100   Den Russiske Føderation (Moskva) 105 
Indien 2 (Chennai)  100   Spanien (Santander)      99 
Indien 2 (Delhi)     95   Tunesien (Tunis)     123 
Italien (Rom)     96   USA (multiple)       57 
 
Karakteristika ved samplet 

n  % 
Generel population   366  23.4 
Fysiske problemer   405  25.9 
Psykiske eller følelsesmæssige problemer   402  25.7 
Problemer relateret til alkoholmisbrug  225  14.4 
Problemer relateret til stofmisbrug   167  10.7 
Køn: 
Kvinde    641  41.0 
Mand    924  59.0 
Alder: 
Under 55 år    1304  83.3 
55 år eller derover   261  16.7 
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 Minimal tvær-loading af items (dvs. loading i mere end et domæne); 

 Høj skelneevne på alle niveauer, vurderet ved hjælp af modeller afledet fra item-respons teori (ikke-parametrisk 

tilgang såsom Mokken (30) og parametrisk tilgang såsom Birnbaum model (31)); og 

 Minimal grad af overflødighed (eks. eliminering af et af to beslægtede items, f.eks. ”stå oprejst i en kort periode” og 

”stå oprejst i en lang periode”) 

 

På baggrund af analyser af klassisk testteori og item-respons-teori, blev versionen med 96-items reduceret til 34-items (4).  

Derudover blev to items tilføjet på baggrund af tilbagemeldinger fra interviewere i felten og fra en ekspertmeningsundersøgelse 

– et af de tilføjede items relaterede sig til begrænsninger i seksuelle aktiviteter, mens det andet relaterede sig ti l 

helbredstilstandens indvirkning på familien.  

 

Studierne i Fase 2 testede de psykometriske egenskaber ved den reviderede version på tværs af forskellige lokaliteter og 

populationer, se Boks 2.2 (4, 15). De psykometriske egenskaber af WHODAS 2.0 36-item version er opsummeret i Kapitel 3.  

 

2.4 Den endelige struktur af WHODAS 2.0  

Der blev udviklet tre versioner af WHODAS 2.0 – en 36-item, 12-item og 12+24 item version. Disse diskuteres nedenfor.  

Alle versioner stiller spørgsmål vedrørende vanskelighed ved at udføre funktioner i de seks udvalgte domæner (nævnt i sektion 

2.3, ovenfor) i løbet af de seneste 30 dage forud for interviewet. 

 

Afhængigt af hvilken information der kræves, studiedesignet og tidsbegrænsninger, kan brugeren vælge mellem de tre 

versioner af WHODAS 2.0. 

 

36-item version 

Af de tre versioner, er 36-item versionen af WHODAS 2.0 den mest detaljerede. Den tillader brugere, at generere points for de 

seks domæner for funktionsevne og beregne den overordnede funktionsevne score.  

  

Hvert item der bekræftes, efterfølges af et opfølgende spørgsmål om antallet af dage (i de sidste 30 dage) respondenten har 

oplevet den pågældende vanskelighed. Versionen med 36-items er tilgængelig i tre forskellige former – interviewer-

administreret, selv-administreret og proxy-administreret.  

 

Den gennemsnitlige varighed af et interview, der er interviewer-administreret og med 36 items, er 20 minutter.  

 

12-item version 

12-item versionen af WHODAS 2.0 er anvendelig til en kort vurdering af den overordnede funktionsevne i undersøgelser eller 

helbredsudfald-studier, hvor tidsbegrænsninger ikke tillader anvendelse af den længere version. Versionen med 12-items 

forklarer 81 % af variansen af 36-item versionen. Som ved 36-item versionen, er 12-item versionen tilgængelig i tre forskellige 

forme – interviewer-administreret, selv-administreret og proxy-administreret. 

 

Den gennemsnitlige varighed af et interview, der er interviewer-administreret og med 12 items, er 5 minutter.  

 

12+24-item version 

12+24-item versionen af WHODAS 2.0 er en simpel hybrid af 12-item og 36-item versionerne. Den anvender 12 items for at 

screene for problematiske domæner for funktionsevne. På baggrund af positiv respons til de første 12 items, kan respondenter 

blive givet op til 24 yderligere spørgsmål. Således er dette en simpel, adaptiv test, der forsøger at indfange de 36 items 
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fuldstændigt, ved samtidigt at undgå negative responser. 12-24 item versionen kan kun administreres af en interviewer eller via 

computer Computer-Adaptive Testing (CAT).  

For hvert bekræftet item, følger et opfølgende spørgsmål vedrørende antallet af dage (i de sidste 30 dage) hvor respondenten 

har oplevet den pågældende vanskelighed. Den gennemsnitlige varighed af et interview med 12+24 items er 20 minutter.  

  



18 WHODAS 2.0 
 

3 Psykometriske egenskaber ved WHODAS 2.0 
 
Dette kapitel omhandler de psykometriske egenskaber ved WHODAS 2.0. I kapitlet diskuteres det omfattende antal 

feltundersøgelser udført i lande verden over, der har afsløret at WHODAS 2.0 har høj reliabilitet og gode item-respons 

karakteristika, samt en robust faktorstruktur, som forbliver konsistent på tværs af kulturer og varierende patientpopulationer. I 

kapitlet diskuteres endvidere de validitetsstudier, der har vist, at resultater opnået med WHODAS 2.0 er konsistente med 

resultater fra andre målinger af funktionsevnenedsættelse eller helbredstilstand, eller med kliniker- og proxyvurderinger. 

3.1 Test–retest reliabilitet og intern konsistens  
Som beskrevet i kapitel 2 blev test-retest reliabilitet og intern konsistens i WHODAS 2.0 fastlagt i forbindelse med studier i Fase 

2. Et standard test-retest design blev anvendt, hvor retest sessionen blev udført forinden 7 dage fra det første interview 

(gennemsnitsinterval: 2,4+-1,6 dage) for at maksimere overlappet af referencetidsrammen for de to interviews. Første og andet 

interview blev gennemført af forskellige interviewere. 

Resultaterne af reliabilitetsanalyserne fremgår af Figur 3.1 som et sammendrag af niveauer for items, domæner og det fulde 

instrument (overordnet). Test-retest reliabilitet havde en intra-klasse koefficient på 0,69-0,89 på item niveau; 0,93-0,96 på 

domæne niveau og 0,98 på overordnet niveau. 

Figure 3.1 WHODAS 2.0 reliabilitet: test–retest sammendraga 

 

D, domæne; ICC, intra-klasse koefficient  
a Fase 2 (n total = 1565; ns for ICC afhængig af domæne; for eksempel af hvor mange subjekter, der responderede på alle items på begge 
tidspunkter: D1, 1448; D2, 1529; D3, 1430; D4, 1222; D5(1), 1399; D5(2) – kun ved lønnet arbejde, 808; D6, 1431. 

 
Baseret på svar fra det første interview (tidspunkt 1), blev intern konsistens på domæne og summarisk niveau undersøgt ved 

brug af item-total korrelation og Cronbachs alfac (der måler hvor godt et sæt variable eller items måler en enkelt endimensionel 

latent konstruktion). Generelt rangerede disse værdier fra ”acceptabelt” til ”meget godt”. Variationsbredden for item-total 

værdierne for det samlede sample er vist i Tabel 3.1.    

 
 
 

                                                           
c
 Cronbachs alfa er et mål for hvor godt et sæt variable eller items måler en enkelt, endimensionel latent konstruktion 
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Tabel 3.1 Variationsbredde for item–total værdier for det samlede sample 
 

Domæne Variationsbredde 

1 0.59–0.70 

2 0.74–0.79 

3 0.47–0.73 

4 0.52–0.76 

5 0.88–0.94 

6 0.54–0.74 

 
Cronbachs alfa værdierne var generelt meget høje, hvilket ses i Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Cronbachs alfa værdier for WHODAS 2.0 domænea og total score for det samlede sample samt subgrupper 
 

 Domæne 

1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 Total 
score 

N 144 1524 1425 1217 1396 807 1428 578 

Overordnet Cronbachs alfa 

n=1565 

0,94 0,96 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 0,98 

Populationsgruppe         

Generel 0,93 0,96 0,94 0,93 0,91 0,95 0,93 0,97 

Stofmisbrug 0,91 0,94 0,92 0,88 0,92 0,89 0,94 0,98 

Alkohol 0,93 0,91 0,87 0,94 0,93 0,90 0,93 0,98 

Psykisk 0,94 0,93 0,92 0,94 0,92 0,94 0,93 0,98 

Fysisk 0,92 0,96 0,96 0,92 0,95 0,94 0,94 0,97 

Køn         

Kvinder 0,95 0,96 0,95 0,96 0,94 0,96 0,97 0,99 

Mænd 0,92 0,96 0,95 0,91 0,94 0,93 0,94 0,98 

Alder         

< 55 år 0,94 0,96 0,95 0,94 0,94 0,94 0,96 0,98 

>= 55 år 0,90 0,95 0,94 0,93 0,93 0,99 0,95 0,99 

a 
Domæner: 1: Kognition; 2: Mobilitet; 3: Egenomsorg; 4: Samvær; 5(1): Aktivitet i dagligdagen (husholdningen); 5(2): Aktiviteter i dagligdagen 

(arbejde); 6: Deltagelse.  

 

3.2 Faktorstruktur 

Faktoranalyserne i Fase 1 fandt en hierarkisk struktur bestående af to niveauer, hvor en generel 

funktionsevnenedsættelsesfaktor ledte ind til seks domæner (se figur 3.2). De fleste spørgsmål passede bedst i deres teoretisk 

tildelte domæne, hvilket bekræfter, at domænerne er endimensionelle; undtaget fritidsspørgsmål i Domæne 5 (aktiviteter i 

dagligdagen), som egentlig hører til i Domæne 6.    

Den generelle faktor forklarede følgende andel af variansen: 

 Domæne 1 (kognition) – 47% 

 Domæne 2 (mobilitet) – 54% 

 Domæne 3 (egenomsorg) – 54% 

 Domæne 4 (samvær) – 62% 

 Domæne 5 (hverdagsaktiviteter) – 31% 

 Domæne 6 (deltagelse) – 51% 
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En bekræftende faktoranalyse viste en stærk association mellem faktorstrukturen af items og domænerne, og mellem 

domænerne og en generel funktionsevnenedsættelsesfaktor. Disse resultater underbygger endnu engang endimensionaliteten 

af domænerne. Faktorstrukturen var ens på tværs af de forskellige testede studielokaliteter og populationer. Fase 2 

faktoranalysen replikerede i væsentlig grad disse resultater. 

 
Figur 3.2 WHODAS 2.0 faktor struktura 

 
a Fase 1 bekræftende faktoranalyse (n = 1050 fraregnet arbejdssektionen)  
 
 
3.3 Tværkulturel sensitivitet over for ændringer  

Studier vedrørende styrken af WHODAS 2.0 følsomhed (responsiveness) er blevet udført i en række forskellige 

helbredspopulationer og behandlingssteder verden over; resultaterne fremgår af Figur 3.3. Alle studierne fulgte en fælles 

protokol, hvor 36-items interviewer-versionen af WHODAS 2.0 blev administreret ved mindst to lejligheder – først ved 

indtrædelse i studiet og igen ved en opfølgende vurdering (mindst 4 uger senere). I hvert af de forskellige studier blev et andet 

funktionsevnenedsættelsesmål (f.eks. LHS eller SF-36 – se tabel 1.1 i kapitel 1) også administreret på begge tidspunkter, og 

sygdommens alvorlighed blev vurderet på baggrund af lægens vurdering eller et standardiseret mål (f.eks. Clinical Global 

Impression, Hamilton Depression Rating Scale). 
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Figur 3.3 WHODAS 2.0 procentvise reduktion ved opfølgningsvurdering  
 

 
Overordnet fandt man, at WHODAS 2.0 med en studie-specifik effektstørrelse rangerende fra 0,46 for ambulant behandling af 

depressive ældre i Storbritannien til 1,38 for ambulant behandling af nyligt overførte skizofreni tilfælde i Kina (29), var mindst 

lige så sensitiv over for ændringer som ethvert andet mål for social funktionsevne. Figur 3.3 viser ydermere reduktionen af 

WHODAS 2.0 scoren i hvert studie. En samlet multilevel analyse af individer på tværs af de forskellige studier afslørede, at 

ændringer i de sammenlagte scores var upåvirkede af sociodemografiske faktorer. Dette indikerer at WHODAS 2.0 er 

anvendelig på tværs af kulturer. 

 

3.4 Item-respons karakteristika 
I studier tilhørende Fase 2 blev WHODAS 2.0 items testet i dikotomiserede versioner – ingen (sat til ”0”) kontra enhver 

begrænsning (sat til ”1”, ”2”, ”3”, ”4”) – såvel som i deres originale 5-point Likert-skala version. For dikotome items, blev Rasch 

modellen tilpasset begge samples og begge versioner (inklusiv arbejdsrelaterede items kontra eksklusiv arbejdsrelaterede 

items). For items med flere end to værdier blev antagelsen om ordinale items trin vurderet ved at undersøge den betingede 

overgangs-sandsynlighed mellem nærliggende kategorier estimeret for en partiel credit model (hvilket kan betragtes som en 

polytom udvidelse af en Rasch scale).  

 

Resultater fra studierne indikerede, at den dikotome version af WHODAS 2.0 var forenelig med Rasch antagelserne, og den 

polytome version var forenelig med den partielle kredit model, såfremt et antal items blev omkodet (se kapitel 6). 

 
3.5 Validitet  
 
Umiddelbar validitet  
Hvad angår den umiddelbare validitet – altså de indikatorer, der viser at instrumentet måler det som er hensigten – så var 64 % 

af eksperterne enige i at indholdet af WHODAS 2.0 måler funktionsevnenedsættelse som defineret af ICF. 

Målingsegenskaber ved WHODAS 2.0, der opstod på tværs af behandlingskategorier viste betydningsfulde scores i forventede 

retninger. Alle behandlingsgrupper (stofmisbrug, alkohol, fysisk og psykisk) scorede signifikant højere (dvs. havde højere grad 

af funktionsevnenedsættelse) end den generelle population, hvilket indikerer, at WHODAS 2.0 er sensitiv over for funktionelle 

vanskeligheder på tværs af en række underliggende sygdomme og lidelser. Inden for behandlingsgrupperne var 

domæneprofilerne konsistente i forhold til det forventelige. For eksempel scorede den fysiske gruppe signifikant dårligere end 

alle andre grupper på domæner vedrørende mobilitet (dvs. mobilitet [Domæne 2] og egenomsorg [Domæne 3], hvorimod 

stofmisbrugsgruppen scorede signifikant dårligere end de andre grupper på deltagelse i samfundet (Domæne 6). Figur 3.4 viser 

domæne profilerne på tværs af subgrupper.  
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Figur 3.4 WHODAS 2.0 Subgruppers domæneprofiler  
 

 

Kriterie-relateret validitet 

I studier tilhørende Fase 2 blev WHODAS 2.0 administreret simultant med andre kendte instrumenter såsom LHS, ’The Medical 

Outcomes Study’s 36-item Health Survey’ (SF-36), SF-12, ’The Functional Independence Measure’ (FIM), WHOQOL-100 og 

WHOQOL-BREF, i forskellige lande og populationer (15). Tabel 3.3. opsummerer disse resultater og viser 

korrelationskoefficienter mellem relevante domæner fra LHS, FIM og SF. Den stærkeste korrelation blev som forventet fundet 

mellem specifikke domæner, der måler lignende konstruktioner; især mellem FIM og WHODAS 2.0 mobilitetsdomæner. Andre 

korrelationer lå mellem 0,45 og 0,65 hvilket indikerer overensstemmelse mellem WHODAS 2.0 dimensioner og anderkendte 

tests, men ligeledes at WHODAS 2.0 måler noget særskilt. 

Tabel 3.3 Korrelationskoefficienter mellem WHODAS 2.0 og relaterede instrumenter 
WHODAS 2.0 domæne 
 

SF-36 (n = 608–658)/ 
SF-12 (n = 93–94) 

a,b
 

 

WHOQOL 
(n = 257–288) 

 

LHS 
(n = 662–839) 

FIM
c
 

(n = 68–82) 
 

1 – Kognition -0,19 / -0,10 -0,50 -0,62 -0,53 

2 – Komme omkring -0,68 / -0,69 -0,50 -0,53 -0,78 

3 – Egenomsorg -0,55 / -0,52 -0,48 -0,58 -0,75 

4 – Samvær -0,21 / -0,21 -0,54 -0,50 -0,34 

5 (1) – Aktiviteter i dagligdagen 
(I husholdningen) 

-0,54 / -0,46 -0,57 -0,64 -0,60 

5 (2) – Aktiviteter i dagligdagen 
(Arbejdsrelateret) 

-0,59 / -0,64 
(n = 372/42) 

-0,63 
(n = 166) 

-0,52 
(n = 498) 

-0,52 
(n = 23) 

6 – Deltagelse  -0,55 / -0,43 -0,66 -0,64 -0,62 

FIM, Functional Independence Measure; LHS, London Handicap Scale; SF 12, Medical Outcomes Study 12-item Short-form Health Survey; SF-36 Medical 
Outcomes Study 36-item Short-form Health Survey; WHOQOL, WHO Quality of Life Project. 
a
 Tal i parenteser er det minimale og maksimale antal subjekter som korrelationen er baseret på. Idet n for ”arbejdsrelateret” var betragtelig lavere og fordi 

disse spørgsmål kun blev givet til personer med lønnet arbejde er disse resultater givet separat. 
b
 For korrelationer med WHODAS 2.0 Domæne 1 og 4 blev SF psykiske score anvendt; for alle andre domæner blev SF fysiske score anvendt. 

c
 For domæne 1, blev FIM kognitionsscore brugt som basis for korrelationen; for Domæne 2 blev FIM mobilitet; for alle andre domæner blev den 

overordnede FIM score brugt. 

 
Begrebsvaliditet 
 
Begrebsvaliditet involverer en udtrykkelig specificering dels af dimensionerne for interessekonstruktion, dels af området dækket 

af dimensionerne (både alene og sammen), samt specificering af de forventede relationer mellem dimensionerne (både internt 

og eksternt). Evidens for begrebsvaliditet kan udledes fra i hvilken grad, et nyt mål korrelerer med et eksisterende mål for den 

samme konstruktion, og differentierer sig fra et tredje fjernt relateret mål. 
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Begrebsvaliditet er den grad hvormed slutninger, der drages på bagrund af et studie, kan generaliseres til de underliggende 

koncepter (32). Ifølge denne definition har WHODAS 2.0 begrebsvaliditet. Blandt personer som har visse helbredstilstande 

(f.eks. grå stær, hofte - eller knæproblemer, depression, skizofreni eller alkoholproblemer), kan WHODAS 2.0 registrere 

forbedringer i funktionsevnen efter behandling. Denne egenskab kaldes også ”følsomhed over for ændringer” eller ”responsivitet 

af et instrument” (se Sektion 3.3). I overensstemmelse med sundhedstjenesteforskningsstudier, der blev udført som en del af 

WHODAS 2.0 feltforsøg (29), var WHODAS 2.0 tilstrækkelig sensitiv til, at registrere ændringer i funktionsprofilerne af 

behandlingsgruppen. Denne ændring var statistisk signifikant og sammenlignelig med, eller bedre end andre etablerede mål, 

som almindeligvis bruges i felten til lignende formål. Figur 3.5 illustrerer sensitiviteten over for ændringer i WHODAS 2.0 for 

personer, som modtager behandling for depression.    

Figur 3.5 WHODAS 2.0 sensitivitet for ændringer (responsivitet) blandt patienter, som modtager behandling for 
depression (29) 

 
LHS, London Handicap Scale; SF-36, Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey; MCS, mental component 
summary 
Note: Resultaterne rapporteres som effektstørrelse (ændring i gennemsnit/SD1), se Ordliste 
 

3.6 WHODAS 2.0 i den generelle population 

Efter påvisning af WHODAS 2.0 reliabilitet og den kriterie-relaterede validitet blev et studie lanceret for at teste instrumentets 

egenskaber i store generelle populationsundersøgelser, og for at fastsætte normer for scoring af WHODAS 2.0. Studiet blev 

udført i Kina, Colombia, Egypten, Georgien, Indien, Indonesien, Iran, Libanon, Mexico, Nigeria, Singapore, Slovakiet, Syrien og 

Tyrkiet, som en del af WHOs ’Multi-country Survey Study on Health and Responsiveness 2000-2001’ (MCSS) (34). Samples 

blev udvalgt ved anvendelse af probabilistiske metoder, og var nationalt og regionalt repræsentative. Studiet inkluderede 21 

items fra WHODAS 2.0 36-item versionen; det målte selvrapporteret helbredstilstand og inkluderede tests for kognition, mobilitet 

og syn. 

MCSS viste at WHODAS 2.0 kan anvendes i den generelle population, og viste, at instrumentet havde de samme 

psykometriske egenskaber i forskellige populationsgrupper. MCSS gav yderligere data til de normative point mod hvilke 

forskellige studiepopulationer nu kan sammenlignes. 
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Baseret på resultaterne fra MCSS blev de samme koncepter efterfølgende også brugt i WHO ’World Health Surveys’ (WHS), 

som blev gennemført i 70 lande. Brugbarheden af disse konstruktioner blev endnu en gang fastslået (35). Siden da er 

instrumentet også blevet brugt i en modificeret udgave i WHO ’World Mental Health Surveys’, for at måle betydningen af 

psykiske og fysiske lidelser (36,37). 
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4 Anvendelsesmuligheder for WHODAS 2.0 

Dette kapitel opridser anvendelsesmulighederne for WHODAS 2.0 på populations og klinisk niveau. Kapitlet ser eksempelvis 

på, hvorledes instrumentet kan anvendes til populationsundersøgelser og registre samt til at monitorere udfald hos den enkelte 

patient i klinisk praksis og behandlingseffekt ved kliniske forsøg.  

 

4.1 Anvendelse af WHODAS 2.0  

WHODAS 2.0 blev udtænkt som et generelt helbredstilstandmål, anvendeligt til mange formål og i mange forskellige rammer. 

Tabel 4.1 opsummerer anvendelsen af WHODAS 2.0 i undersøgelser af generelle og specifikke populationer. Yderligere 

information om WHODAS 2.0s anvendelsesmuligheder kan findes i en brugerdatabase på WHODAS 2.0s websided. 

 

Tabel 4.1 Anvendelse af WHODAS 2.0 i populationsundersøgelser 

Navn Opsummering 

Multi-country survey study on 
health and responsiveness 2000-
2001 (MCSS) and World health 
survey (WHS) 
 
 

Populationskarakteristika: Nationalt repræsentative ansigt-til-ansigt husholdningsundersøgelser. MCSS 
udført i 10 lande (n = 130 000), WHS udført i 70 lande (n = 240 000). 

Anvendt WHODAS 2.0 version: MCSS: 12-item version og udvalgte items fra 36-item version samt 
niveau af funktionsevnenedsættelse modul, WHS: tilpasset 12-item version og funktionsevnenedsættelse 
modul. 

Hovedfund: Validering af WHODAS 2.0 populationsnormer; domæne specifik og overordnet 
funktionsniveau og funktionsevnenedsættelses prævalens (34,35) 

World Mental Health Survey 
(WMHS) 

Populationskarakteristika: Nationalt repræsentativt udsnit af voksen population (n = 12 992). 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 12-item version. 

Hovedfund: vurderede faktorstruktur, intern konsistens og diskriminerende validitet af WHODAS 2.0 
versionen anvendt i European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (38). 

Fund fra andre understudier: 

 Undersøgte og sammenlignede associationen mellem psykiske og fysiske lidelser med 
forskellige funktionsdomæner. WHODAS 2.0 blev brugt til at måle funktionel status, med WHO 
Composite International Diagnostic Interview (CIDI) som mål for psykiske lidelser (39,40). 

 Resultaterne viser en stærk indflydelse af psykisk helbredstilstand og specifikke psykiske og 
fysiske lidelser på arbejdsfunktionsevne og livskvalitet i seks europæiske lande (41). 

Global Study on Ageing Populationskarakteristika: Longitudinelt studie med vægt på populationer i alderen 50+, fra nationalt 
repræsentative udsnit i seks lande (Kina, Ghana, Indien, Mexico, Rusland og Sydafrika). 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 12-item version. 

Hovedfund: Igangværende 

WHO/United Nations Economic 
and Social Comission for Asia and 
the Pacific (UNESACAP) project 
on improving disability statistics.   

Populationskarakteristika: Prototypisk udsnit af den generelle befolkning i fem lande (Fiji, Indien, 
Indonesien, Mongoliet og Filippinerne). 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version og niveau af funktionsevnenedsættelse spørgsmåls 
modul fra WHS. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 og WHS spørgsmål viste god specificitet og sensitivitet, prædiktiv validitet, 
reliabilitet, oversættelighed og kognitiv forståelse på tværs af kulturer. Spørgsmål blev anbefalet til at 
være del af et funktionsevnenedsættelses modul for folketællinger og befolkningsundersøgelser (42).  

Ireland’s National 
Physical and Sensory 
Disability Database 
(NPSDD) 

Populationskarakteristika: Den nationale population, der på nuværende tidspunkt er registreret i 
databasen (n = 5191). 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 12-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 udviklet som en del af en indikator nedsat for rutinemæssig rapportering i 
Irelands National Physical and Sensory Disability Database. Databasen leverer profiler for 
funktionsevnenedsættelse i den registrerede population på tværs af WHODAS 2.0s domæner (43, 44). 

Nicaraguan Survey for 
People with Disability 

Populationskarakteristika: Repræsentativt udsnit af national og subnational population. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: Prævalensen af funktionsevnenedsættelse blev målt ved hjælp af et værktøj baseret på 

WHODAS 2.0. Prævalensen var højere end tidligere estimater; andre estimeringer fokuserede på 

                                                           
d
 http://www.who.int/whodas  

http://www.who.int/whodas
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mangler. Studiet viste anvendeligheden af ICF og WHODAS 2.0 (45). 

Perfomance Assessment 
National Survey 
(Mexico) 
 

Populationskarakteristika: Repræsentativt udsnit af national og subnational population (n = 39 000 
husstande). 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item; undersøgelsen inkluderer målinger af 8 helbredsdomæner. 

Hovedfund: Med anvendelse af WHODAS 2.0 scorings algoritme blev prævalensen af 
funktionsevnenedsættelse estimeret for national og subnationale niveauer. Resultatet demonstrerede 
anvendeligheden af en ICF-baseret målingstilgang på populationsniveau. I tillæg blev resultaterne brugt 
som inputs til at estimere forventet middellevetid på nationalt og subnationalt niveau (46). 

First National Study on 
Disability (Chile) 
 

Populationskarakteristika: Repræsentativt udsnit af national og subnational population (n = 13 350 
husstande). 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version 

Hovedfund: Baseret på WHODAS 2.0 blev prævalens og sværhedsgrad af funktionsevnenedsættelse 
estimeret på nationalt og regionalt niveau. Resultaterne var anvendelige for forståelsen af karakteren og 
omfanget af funktionsevnenedsættelse i Chile og har været anvendelig for politiske beslutningsprocesser 
og ressourceallokeringer (47). 

Disability certification in 
Nicaragua 
 

Populations karakteristika: Population med funktionsevnenedsættelse. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: Karakterisering og certificering af funktionsevnenedsættelse med anvendelse af WHODAS 
2.0. Identifikation af associerede variable og verifikation af anvendelighed af WHODAS 2.0 som et ICF-
baseret instrument i den lokale kontekst (48) 

Disability prevalence and 
characterization study in 
Panama 
 

Populations karakteristika: Repræsentativt sample af national og subnational population 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version 

Hovedfund: National og subnational prævalens af funktionsevnenedsættelse blev estimeret. Et 
spørgeskema baseret på WHODAS blev anvendt på samplet. Et nationalt atlas for 
funktionsevnenedsættelse blev lavet ved hjælp af resultaterne fra dette studie (49). 

Tsunami Recovery 
Impact Assessment and 
Monitoring System 
(TRIAMS) 

 

Populations karakteristika: Husholdningsundersøgelser i tsunami ramte områder i Indonesien (n = 10 
859) og Thailand (n = 1190). 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 12-item version. 

Hovedfund: Population i tsunami ramte områder viste dårligere funktionsevneniveau end generelle 

populationsnormer. WHODAS 2.0 anvendt som helbredsudfaldsindikator i tsunami ramte områder (50). 

 

WHODAS 2.0 har vist sig anvendelig i en lang række sammenhænge. Tabel 4.2 giver et overblik over WHODAS 2.0 

validitetsstudier og forskellige anvendelsesmuligheder (f.eks. vurdering af forskellige helbredstilstandes effekt på 

funktionsniveau, identifikation af interventionsbehov og monitorering af ændringer over tid).  

 

Tabel 4.2 Klinisk anvendelse af WHODAS 2.0 

Navn Opsummering 

Validering af WHODAS 
2.0 i Italien 

 

Populationskarakteristika: Personer med og uden funktionsevnenedsættelse. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 er et anvendeligt instrument til at måle funktionsevnenedsættelse og 
funktionsniveau. Det har høj reliabilitet og en stabil faktorstruktur. Psykometrisk evaluering af et 
repræsentativt udsnit af italienske personer med funktionsevnenedsættelse bør udføres for at få en 
standard score for hver makrokategori af funktionsevnenedsættelse (51).  

Anvendelighed og 
gennemførbarhed af  
WHODAS 2.0 i psykisk og fysisk 
rehabilitering 

 

Populationskarakteristika: Personer med langvarige fysiske og psykiske sygdomme i klinisk 
rehabilitering. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 og WHO Quality of Life Brief Scale (WHOQOLBREF) blev fundet 

meningsfulde og gennemførbare (52).  

Validering af WHODAS 
2.0 for patienter med 
inflammatorisk artritis 

Populationskarakteristika: Patienter med tidlig inflammatorisk artritis. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 er et validt og reliabelt mål for helbredsrelateret livskvalitet i tværsnitsstudier. 
Yderligere forskning er nødvendig for at undersøge items’ mulige overflødighed og bestemme 
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instrumentets anvendelighed i longitudinelle studier (53). 

Validering af WHODAS 
2.0 for patienter med slagtilfælde 

 

Populationskarakteristika: Patienter med slagtilfælde og deres nærmeste pårørende. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 er et reliabelt instrument til vurdering af patienter både som selv-udfyldt og 
observant-udfyldt spørgeskema (54). 

Validering af WHODAS 
2.0 for patienter med systemisk 
sklerose  

 

Populationskarakteristika: Patienter med systemisk sklerose (SSc).  

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 havde gode psykometriske egenskaber for patienter med SSc og bør anses 
som et validt mål for helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med SSs (55).  

Grad af funktionsevnenedsættelse 
hos patienter med depression før 
og efter intervention 

Populationskarakteristika: Patienter med depression. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-items version. 

Hovedfund: graden af funktionsevnenedsættelse for patienter med depression før og efter modtagelse af 
antidepressiv behandling blev identificeret(52).  

Mønstre for 
funktionsevnenedsættelse hos 
ældre borgere  

 

Populationskarakteristika: Ældre borgere i Nigeria. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 12-item version. 

Hovedfund: Funktionsevnenedsættelses- og behandlingsmønstre blev identificeret (56).  

Validering af WHODAS 
2.0 i Tyskland 

 

Populationskarakteristika: Patienter med muskelskelet sygdomme, indre sygdomme, slagtilfælde, 
brystkræft og depressive lidelser. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version på tysk.  

Hovedfund: Resultaterne bekræfter instrumentets anvendelighed, reliabilitet, validitet, dimensionalitet og 
følsomhed til at måle funktion og funktionsevnenedsættelse (57). 

Helbredsudfald og tilbagevenden 
til arbejde hos patienter med 
multiple skader. 

Populationskarakteristika: Prospektivt kohortestudie blandt patienter med svære multiple skader. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 funktionsevnenedsættelses score i den studerede population viste betydelig 
dårligere funktionsniveau sammenlignet med generelle populationsdata. Profession, skadens 
sværhedsgrad, smerte, og fysisk, kognitiv og social funktionsevne gav selvstændige bidrag til WHODAS 
2.0 to år efter skaden og forklarede 69 % af variansen i modellen (58).  

Validering af WHODAS 
2.0 i Spanien. 

 

Populationskarakteristika: Forskellige kliniske populationer. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item, 12-item og 12+24-item version på spansk. 

Hovedfund: Beskrivelse af udviklingen af WHODAS 2.0 i Spanien og andre spansktalende lande. 
Indeholder information og vejledning til administration af de forskellige WHODAS 2.0 versioner (på 
spansk) (59). 

Validering af WHODAS 
2.0 for patienter med angstlidelser 

 

Populationskarakteristika: Ambulante patienter med angstlidelser. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version 

Hovedfund: Sammenlignet med tre andre etablerede generiske effektivitetsmål var WHODAS 2.0 mindst 
lige så sensitiv over for ændringer i angstsymptomer som de andre mål og var især sensitiv over for 
ændringer i sociale angstsymptomer (5).  

Validering af WHODAS 
2.0 for patienter med høretab 

 

Populationskarakteristika: Individer med høretab debuteret i voksenalder. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 kommunikation, deltagelse, og overordnede score kan anvendes til at 
undersøge effekten af høretab opstået i voksen alder på funktionel helbredstilstand (33).  

Grad og mønster for 
funktionsevnenedsættelse i en 
ældre koreansk population 

 

Populationskarakteristika: Ældre koreansk population. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: Grad af funktionsevnenedsættelse målt ved WHODAS 2.0 var hovedsageligt associeret med 
fysisk helbred, depression og kognitiv funktion, frem for sociodemografiske faktorer (60).  

Anvendelighed og 
gennemførbarhed af WHODAS 
2.0 blandt patienter med 
langvarige psykotiske lidelser 

 

Populationskarakteristika: Patienter behandlet for langvarige psykotiske lidelser. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version.  

Hovedfund: WHODAS 2.0 er en nyttig tilføjelse til kliniker-vurderede instrumenter til måling af patientens 
egen oplevelse af funktionsevnenedsættelse (61). 

Validering af WHODAS 
2.0 for patienter med skizofreni i 
Tyrkiet  

Populationskarakteristika: Patienter med skizofreni. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 
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 Hovedfund: Undersøgte relationen mellem symptomer og andre patientkarakteristika samt opfattet 
stigmatisering hos patienter med skizofreni. Opfattet stigmatisering blev målt med spørgsmål fra 
WHODAS 2.0 (62).  

Studie af kvalitative profiler for 
funktionsevnenedsættelse ved 
brug af WHODAS 2.0 

Populationskarakteristika: Kliniske patienter med rygmarvsskader, Parkinsons, slagtilfælde og 
depression. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version 

Hovedfund: De identificerede funktionsevnenedsættelsesprofiler var parallelle med stigende grad af 
funktionsevnenedsættelse (63). 

Validering af WHODAS 
2.0 for ældre patienter med 
skizofreni 

Populationskarakteristika: Ældre patienter med skizofreni.  

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: Stærk evidens for reliabilitet og nogen evidens for validitet af WHODAS 2.0 til disse patienter 
(64). 

Vurdering af 
funktionsevnenedsættelses udført 
af alment praktiserende læger i 
Frankrig 

Populationskarakteristika: Patienter fra fem almene praksis i Frankrig. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 12-item version 

Hovedfund: WHODAS 2.0 var et anvendeligt instrument til at skildre funktionsevnenedsættelse og brug 
af ydelser i almen praksis (65). 

Vurdering af psykisk helbred 
udført af alment praktiserende 
læger i New Zealand 

Populationskarakteristika: Patienter fra et tilfældigt udvalgt sample af almen praktiserende læger i New 
Zealand. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item, selv-administreret version. 

Hovedfund: Lægernes vurdering af patienternes psykiske helbred korresponderede med patienternes 
selv-vurdering af funktionsniveau (66). 

Validering af HIV/AIDS specifikke 
mål 

Populationskarakteristika: HIV-inficerede patienter. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: Konvergens validitet mellem Multidimensional Quality of Life Questionnarie for HIV/AIDS 
(MQOL-HIV) og WHODAS 2.0 var tilfredsstillende for de fleste domæner (67). 

Validering af WHODAS 
2.0 for patienter med depression 
og smerter i nedre del af ryggen 

Populationskarakteristika: Patienter med depression og smerter i nedre del af ryggen fra den primære 
sundhedssektor. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 havde fremragende intern validitet og konvergens validitet for den primære 
sundhedssektor. Følsomhed over for ændringer i funktionsevne målt med WHODAS 2.0 var 
sammenlignelig med følsomheden mål med SF-36 (68-70). 

Anvendelighed og 
gennemførbarhed af WHODAS 
2.0 blandt patienter med Morbus 
Becheterew (Spondylitis 
ankylopoietica) (MB) 

Populationskarakteristika: Patienter med MB. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item version 

Hovedfund: WHODAS 2.0 er et instrument anvendeligt til vurdering af funktionsevnenedsættelse grundet 
MB, idet instrumentet nøjagtigt reflekterede sygdomsspecifikke instrumenter og udviste en tilsvarende 
følsomhed over for ændringer. En kortvarig ændring i WHODAS 2.0 viste sig således at være associeret 
med en ændring i fysisk funktionsevne (71). 

Anvendelse af WHODAS i den 
Nationale Rehabiliterings Service 
(Argentina)  
 

Populationskarakteristika: 1100 patienter med funktionsevnenedsættelse certificeret af den Nationale 
Rehabiliterings Service. 

Anvendt WHODAS 2.0 version: 36-item og 12+24-item. 

Hovedfund: WHODAS 2.0 viste sig at være et anvendeligt instrument til vurdering af 
funktionsevnenedsættelse i den Nationale Rehabiliterings Service (72). 

 

4.2 Videreudvikling af WHODAS 2.0 
 
Modul vedrørende kropslig funktionsnedsættelse 
Under udvælgelse af items, der skulle inkluderes i WHODAS 2.0, blev items vedrørende funktionsnedsættelse generelt 

undgået, da sådanne oftest er sygdomsspecifikke. På trods heraf er nogle funktionsnedsættelser relativt almene og disse skal 

derfor både vurderes og interveneres overfor. Mange brugere har efterlyst udvikling af et yderligere modul, som dækker 

nedsættelse i kropslige funktioner og strukturer.  

 

Et fremtidigt WHODAS 2.0 modul vedrørende funktionsnedsættelse kan muligvis udledes fra et udvalg af specifikke ICF 

domæner til brug i generelle populationer. Disse domæner er omtalt i Annex 9 i ICF manualen (2). Fra denne domæneliste blev 
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spørgsmålene vedrørende kropslig funktionsnedsættelse vist i Tabel 4.3, udviklet og brugt i MCSS og World Health Surveys 

(34,35). 

 

Tabel 4.3 Spørgsmål vedrørende kropslig funktionsnedsættelse anvendt i WHO Multi-Country Survey Study samt i the World Health 

Surveys 

1 Hvor mange kropslige smerter havde du?e
 

2 Hvor meget kropsligt ubehag havde du? 

3 Havde du hudproblemer i ansigtet, på kroppen, arme eller ben? 

4 Havde du problemer med dit udseende på grund af manglende, misformede eller lammede arme, ben eller fødder? 

5 Hvor vanskeligt havde du ved at bruge dine hænder og fingre, for eksempel til at opsamle små ting eller åbne og lukke 
opbevaringsbokse?  

6 Hvor vanskeligt havde du ved at se og genkende en person som du kender på den anden side af gaden? (Tag briller med i 
betragtningen hvis du bruger briller). Læs teksten i parentes hvis du ser at respondenten har briller på.f 

7 Hvor vanskeligt havde du ved at se og genkende et objekt på en armlængdes afstand eller ved at læse? (Tag briller med i 
betragtningen hvis du bruger briller). Læs teksten i parentes hvis du ser at respondenten har briller på. 

8 Hvor vanskeligt havde du ved at høre nogen tale med almindelig stemme i den anden ende af et rum? (Tag høreapparat med i 
betragtningen hvis du bruger det). Læs teksten i parentes hvis du ser at respondenten bruger høreapparater.   

9 Hvor vanskeligt havde du ved at høre hvad der blev sagt i en samtale med en anden person i et stille rum? (Tag høreapparat med i 
betragtningen hvis du bruger det). 

10 Hvor vanskeligt havde du ved at lade vandet (urinere) eller ved at kontrollere din vandladning?  

11 Hvor vanskeligt havde du med at have afføring, inklusive forstoppelse?  

12 Hvor store vanskeligheder havde du med åndenød i hvile? 

13 Hvor store vanskeligheder havde du med åndenød ved mild fysisk aktivitet, såsom at gå op af bakke i 20 meter eller trapper (såsom 
12 trappetrin).  

14 Hvor store vanskeligheder havde du med hoste eller hvæsende vejrtrækning i 10 minutter eller mere af gangen?  

15 Hvor meget af tiden havde du vanskeligheder ved at sove, såsom at falde i søvn, vågne ofte i løbet af natten eller vågne for tidligt om 
morgenen? 

16 Hvor stor vanskelighed havde du med at føle dig trist, nede eller deprimeret? 

17 Hvor stort et problem havde du med bekymring eller angst? 

 

Modul vedrørende miljømæssige faktorer 

WHODAS 2.0 vurderer på nuværende tidspunkt ikke miljømæssige faktorer. Vurdering af en respondents funktionsevne 

inkluderer en undersøgelse af respondentens aktuelle miljø, men kodning er baseret på funktionsevne og 

funktionsevnenedsættelse og ikke på miljøet.  

Et modul, der vurderer miljømæssige faktorer kunne udvikles og inkludere en undersøgelse af miljøets indflydelse på en 

persons funktionsevne. Dette kunne eksempelvis opnås ved at tilføje: 

 flere uddybende spørgsmål for at undersøge de miljømæssige faktorer der hvor problemer rapporteres i det 

nuværende WHODAS 2.0. 

 et nyt modul hvor miljøet udgør en helhed, for at kunne vurdere miljøet uafhængigt af WHODAS 2.0 domæner.  

Kun den første tilgang blev afprøvet i løbet af feltstudierne. Tilgangen tilføjede kompleksitet til brugen samt længden af 

interviewet, men nogle personer fandt det brugbart. Som følge heraf har WHO arbejdsgruppen besluttet at påtage sig dette som 

et særskilt udviklingsprojekt i en fremtidig version af WHODAS 2.0.   

Version for klinikere  

Mange klinikere bryder sig ikke om, at administrere strukturerede spørgeskemaer, fordi de standardiserede krav kan ændre det 

naturlige flow i et klinisk møde. Basisinformationen kan indhentes i et mere kliniker-venligt spørgeskema, der tillader mere 

fleksibilitet, og samtidig mere dybdegående spørgemuligheder for klinikere. Et godt eksempel på denne form for spørgeskema 

er Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN)(73). SCANs grundlæggende træk er, at definere domæner og 

                                                           
e
 Understregning indikerer betoning 

f
 kursiv indikerer instruktioner til interviewer 
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items, imens det er tilladt for klinikeren selv at vurdere tilstedeværelsen og sværhedsgraden af disse domæner og items på 

klinikerens egen måde. 

Version for børn og unge 

WHODAS 2.0 er hovedsageligt udviklet til voksne populationer. I feltforsøg i visse lande er det blevet brugt til unge personer 

over 12 år, men grundet strenge forskningskriterier kan vi ikke anbefale at det anvendes til subjekter under 18 år.  

I lyset af den stigende betydning af børn og unge populationer verden over, og med fremkomsten af ICFs version for børn og 

unge (ICF-CY) bliver behovet for at kunne vurdere funktionsevne og funktionsevnenedsættelse hos børn og unge mere 

fremtrædende. WHO udforsker derfor udviklingen af en version af WHODAS 2.0 for børn-og-unge. 

Sammenkobling af WHODAS 2.0 til vægtning af funktionsevnenedsættelse 

Sammenfattende mål for populationshelbred kombinerer data vedrørende funktionsevnenedsættelse med data om præmatur 

død for at beregne sygdomsbyrden til folkesundhedsmæssige formål. Givet vigtigheden af sådanne sammenfattende mål, har 

en vigtig anvendelse af WHODAS 2.0 været at fremskaffe information om udbredelsen af funktionsevnenedsættelse i forskellige 

populationer. 

Epidemiologisk data vedrørende funktionsevnenedsættelse i populationer med særlige sygdomme er ikke tilgængeligt i visse 

dele af verden. Derfor har skaberne af sammenfattende mål for populationshelbred valgt at bruge andre estimationsmetoder. 

Beregningen kræver en værdi kaldet ”funktionsevnenedsættelsesvægt”, også kendt som ”præference” eller ”værdiansættelse” i 

økonometrien. Forskellige teknikker anvendes til at frembringe estimater af denne værdi fra eksperter, personer som har 

sygdommen eller generelle populationer. 

WHODAS 2.0 er ikke et værdiansættelsesinstrument. Instrumenter til vurdering af helbredsstatus kan i højere grad forstås som 

”beskrivelser” af funktionsevnenedsættelse, hvorimod funktionsevnenedsættelsesvægte er ”værdiansættelse” af 

funktionsevnenedsættelse. Disse to konstruktioner må sammenkobles på logisk vis for at nå frem til bedre 

funktionsevnenedsættelsesvægte, frem for at bruge komplekse estimationsteknikker. På denne måde kan epidemiologi omkring 

funktionsevnenedsættelse præge funktionsevnenedsættelsesvægte.    

 

Et fælles projekt WHO/NIH inkluderede et supplement til at udforske denne sammenkobling (74). Forskningen fandt sted inden 

for MCSS i hvilket WHODAS 2.0 blev anvendt med andre værdimål såsom ”visual analogue scale” and ”time trade off” (34). 

Resultaterne viser at, WHODAS 2.0 med de rette regressionsteknikker, kunne generere funktionsevnenedsættelsesvægte. 

Eftersom værdiansættelsesteknikker kræver omfattende interviews, er denne metode et godt alternativ til 

populationsundersøgelser. 
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5 Administrering af WHODAS 2.0 

WHODAS 2.0 er blevet anvendt med succes i både befolkningsundersøgelser og i klinisk øjemed på tværs af en række 

forskellige kulturer. Dette kapitel præsenterer generisk information og instrukser til de forskellige måder hvorpå WHODAS 2.0 

kan administreres, generelle retningslinjer for anvendelse af instrumentet, samt retningslinjer for udvikling af versioner på andre 

sprog. 

5.1 Adgang og betingelser for brug af WHODAS 2.0 og dets oversættelser 

WHO tillader fri adgang og brug af WHODAS 2.0, og har derfor offentliggjort instrumentet. Folk som ønsker det, kan frit anvende 

instrumentet efter udfyldelse af en online registreringsformular på hjemmesiden for WHODAS 2.0.g Informationerne fra 

registreringsformularen hjælper WHO med at forbedre og dele vidensgrundlaget for anvendelsen af WHODAS 2.0 og holder 

brugerne af WHODAS 2.0 opdaterede med den nyeste information og videreudvikling af instrumentet.  

Brugere af WHODAS 2.0 har ingen autoritet til at foretage substantielle ændringer i vurderingsinstrumentet, medmindre de har 

fået eksplicit tilladelse hertil. I afsnit 4.2 gennemgås prioriteringsområderne for fremtidig udvikling af WHODAS 2.0. Brugere, der 

er interesserede i at bidrage til eller støtte dette arbejde, bør kontakte WHO direkte via e-mail. 

I øjeblikket er WHODAS 2.0 tilgængeligt på følgende sprog: albansk, arabisk, bengali, engelsk, finsk, græsk, hindi, hollandsk, 

italiensk, japansk, kannada (indisk dialekt), kinesisk (mandarin), koreansk, kroatisk, norsk, portugisisk, rumænsk, russisk, 

serbisk, slovensk, spansk, svensk, tamil, thai, tjekkisk, tysk, tyrkisk og yoruba (nigeriansk). 

WHO modtager gerne anmodninger om oversættelse af WHODAS 2.0 til andre sprog. Enhver der er interesseret i at indsende 

sådan anmodning opfordres til at gøre dette pr. e-mail.h 

5.2 WHODAS 2.0 administreringsmetoder  

Der findes tre måder hvorpå WHODAS 2.0 kan administreres: selv-administreret, ved interview og ved hjælp af en proxy. Disse 

diskuteres i det følgende. 

5.2.1 Selv-administrering 

En papir-version af WHODAS 2.0 kan selv-administreres. Alle spørgsmål deler samme grundform, og har den samme 

tidsramme og svarskala. Dette giver instrumentet en brugervenlig, overskuelig og ligefrem form. Brugere opfordres til at 

fotokopiere versionen af WHODAS 2.0 i Del 3 til forskningsformål. 

5.2.2 Interview 

WHODAS 2.0 kan administreres ansigt-til-ansigt eller over telefon. Igen er formen brugervenlig og undgår unødvendige 

gentagelser. Grundlæggende interviewteknik er tilstrækkelig for, at kunne administrere interviewet på denne måde. Kapitel 7 

indeholder specificering af spørgsmål, som alle interviewere skal oplæres i; oplæringsassistance er tilgængeligt gennem WHO. 

Kapitel 10 indeholder en test, der kan bruges til at vurdere den tilegnede viden i relation til WHODAS 2.0. 

5.2.3 Proxy 

I nogle situationer kan det være ønskeligt at få en tredje-persons synspunkt på funktionsevnen fra en anden end 

vedkommende, der interviewes. For eksempel kan familiemedlemmer, omsorgspersoner, eller andre observatører bedes om at 

give deres syn på domænerne vedrørende funktionsevne formuleret i WHODAS 2.0. Feltundersøgelser har vist at indsamling af 

synspunkter fra en tredjepart er brugbart. 

  

                                                           
g
 http://www.who.int/whodas 

h
 Send e-mail til whodas@who.int 
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5.3 Oplæring i brugen af WHODAS 2.0 

Standardisering 

WHODAS 2.0 interview skal udføres på samme måde med hver deltager. Denne standardisering hjælper med, at sikre at 

variationer i deltagernes svar ikke skyldes variationer i den måde interviewet er gennemført på. For eksempel hvis en 

interviewer administrerer WHODAS 2.0 til nogle deltagere i en gruppesituation, og til andre alene, kan variationer i svar skyldes 

de forskellige interviewsituationer. Det samme princip gælder for forskellige interviewere. Hvis en interviewer er venlig mod 

deltagere og en anden er distanceret, kan deltagerene give forskellige typer af svar. Klar oplæring i standardiserede procedurer 

hjælper med at forebygge disse situationer. 

Denne manual indeholder retningslinjer for standardiseret administrering af WHODAS 2.0. De, som administrerer 
instrumentet, bør læse retningslinjerne og følge dem omhyggeligt. Nøglen til succes og essensen af standardisering er, at 
sikre at alle versioner af WHODAS 2.0 administreres på samme vis, hver gang de anvendes. 

 

Beskyttelse af personlige oplysninger 

Alle deltagere skal kunne udfylde spørgeskemaet uforstyrret. Dette sikrer at deltagerne er komfortable, hvilket vil give de mest 

pålidelige svar. Hvis WHODAS 2.0 eksempelvis administreres i et venteværelse, skal der være tilstrækkelig med plads mellem 

en deltager og dennes nabo for at undgå, at svarene kan ses af naboen. Når WHODAS 2.0 administreres gennem et interview, 

bør dette foregå i et lukket rum, hvor svarene ikke kan overhøres. 

Referencerammer for besvarelse af spørgsmål  

Respondenterne bør, for alle versioner af WHODAS 2.0, besvare spørgsmål med følgende referencerammer i tankerne: 

 Ramme 1 – grad af vanskelighed 

 Ramme 2 – grundet helbredstilstande 

 Ramme 3 – i løbet af de sidste 30 dage 

 Ramme 4 – gennemsnit af gode og dårlige dage 

 Ramme 5 – som respondenten almindeligvis udfører aktiviteten  

 Ramme 6 – items, der ikke har været oplevet inden for de sidste 30 dage vurderes ikke 

Interviewere bør minde respondenterne om disse referencerammer efter behov. Referencerammerne beskrives mere 

uddybende nedenfor. 

Referenceramme 1 – grad af vanskelighed 

I løbet af interviewet stilles respondenterne spørgsmål angående graden af vanskelighed, som de oplever ved udførelse af 

forskellige aktiviteter. I WHODAS 2.0 betyder vanskelighed ved en aktivitet: 

 Øget anstrengelse 

 Ubehag eller smerte 

 Nedsat tempo 

 Ændringer i måden vedkommende udfører aktiviteten på 

Referenceramme 2 – grundet helbredstilstande 

Respondenterne bedes om at besvare spørgsmål om vanskeligheder forårsaget af en helbredsstilstand, så som: 

 Sygdomme, lidelser, eller andre helbredsproblemer 

 Tilskadekomster 

 Psykiske eller følelsesmæssige problemer 

 Problemer med alkohol 

 Problemer med stofmisbrug 

Interviewere kan minde respondenterne om, at de i forbindelse med vanskelighed ved aktiviteter skal tænke på de 

vanskeligheder, der er forårsaget af helbredsforhold, og ikke af andre forhold.  For eksempel spørger item D3.1 i WHODAS 2.0 

”Hvor vanskeligt har du haft ved at vaske hele kroppen?” Mulige svar er som følger: 
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Slet ikke Lidt Noget Meget Ekstremt/Ikke muligt 

1 2 3 4 5 

 

Hvis en respondent har vanskeligt ved at vaske sig kun fordi vandet er koldt, får itemet scoren ”1” for ”Slet ikke”. Hvis 

respondenten derimod er ude af stand til at vaske sig, grundet artritis, får itemet scoren ”5” for ”Ekstremt/ikke muligt”. 

Referenceramme 3 – i de sidste 30 dage 

Evnen til at huske er mest pålidelig inden for en periode på en måned. De sidste 30 dage blev derfor valgt som tidsrammen for 

WHODAS 2.0. 

Referenceramme 4 – gennemsnit af gode og dårlige dage 

Nogle respondenter vil i en periode på 30 dage opleve variation i graden af vanskelighed. I disse tilfælde bedes respondenterne 

give et svar, der er baseret på gennemsnittet af de gode og dårlige dage. 

Referenceramme 5 – som respondenten almindeligvis udfører aktiviteten 

Respondenter skal vurdere den oplevede vanskelighed ud fra en betragtning af hvorledes de almindeligvis udfører aktiviteten. 

Hvis hjælpemidler eller personlig assistance normalt er til stede, skal dette tages med i betragtningen. Dette vil for eksempel 

kunne gøre sig gældende i item D3.1, der som nævnt ovenfor lyder således: ”Hvor vanskeligt har du haft ved at vaske hele 

kroppen?”. Hvis en respondent med en rygmarvskade har en personlig assistent, der hjælper med daglige bad, og derfor ikke 

oplever vanskelighed ved at vaske hele sin krop får itemet scoren ”1” for ”Slet ikke”. Interviewere, der ønsker, at evaluere den 

tilførte værdi af personlig eller teknologisk assistance rådes til at stille spørgsmålet to gange (f.eks. med og uden personlig eller 

teknologisk assistance). I så fald ville itemet få scoren ”1” for ”Slet ikke” med hjælp, men ”5” for ”Ekstremt/Ikke muligt” uden 

hjælp. 

Referenceramme 6 – items besvaret med ikke relevant  

WHODAS 2.0 søger, at afgøre vanskelighed ved aktiviteter som respondenten rent faktisk udfører, og ikke aktiviteter som 

respondenten gerne ville eller kunne udføre, men faktisk ikke udfører.  Intervieweren skal afgøre om svarene er relevante. 

For eksempel lyder item D2.5; ”Hvor vanskeligt har du haft ved at gå en længere distance såsom en kilometer?” og mulige svar 

rangerer fra ”Slet ikke” til ”Ekstremt/Ikke muligt” eller ”Ikke relevant”. Hvis en respondent ikke kan gå en kilometer fordi 

vedkommende har brækket benet, vil itemet få scoren ”5” for ”Ekstremt/Ikke muligt”. Hvis respondenten derimod ikke har prøvet 

at gå en kilometer, udelukkende fordi han eller hun kører til alt, vil itemet kodes ”I/R” for ”Ikke Relevant”. 

Et andet eksempel er item D3.4; ”Hvor vanskeligt har du haft ved at være alene i et par dage?” og mulige svar rangerer igen fra 

”Slet ikke” til ”Ekstremt/Ikke muligt” eller ”Ikke Relevant”. Hvis en respondent bor med sin familie og ikke har været alene i et par 

dage i løbet af de sidste 30 dage, vil itemet kodes med ”I/R” for ”Ikke Relevant”. 
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6 Scoring af WHODAS 2.0 

Dette kapitel beskriver hvorledes items scores i WHODAS 2.0 korte (12-item) og fulde (36-item) version. Når der tildeles en 

score i den fulde version af WHODAS 2.0 tages der højde for hvorvidt respondenten har lønnet arbejde, idet 32 items anvendes 

hvis respondenten ikke har et lønnet arbejde. Yderligere omfatter kapitlet generelle befolkningsnormer, der muliggør 

sammenligning af forskellige individer eller grupper i forhold til befolkningsstandarder, der er beregnet ud fra store internationale 

samples. 

6.1 WHODAS 2.0 sumscores  

Der er to grundlæggende muligheder for udregning af sumscores for WHODAS 2.0 korte og fulde version - en simpel og en 

kompleks. 

Simpel scoring 

I ”simpel scoring” summeres de enkelte scores, der er tildelt hvert item - ”Slet ikke” (1), ”Lidt” (2) ”Noget” (3), ”Meget” (4) og 

”Ekstremt/Ikke muligt” (5). Denne metode kaldes simpel scoring fordi scoren for hvert item blot lægges sammen uden at 

svarkategorierne omkodes eller sammenlægges; således er der ingen vægtning af de individuelle items. Denne tilgang er 

praktisk at anvende når scores tildeles i hånden, og kan være den foretrukne metode i en travl klinisk kontekst eller når 

instrumentet administreres i papirform. Simpel scoring i WHODAS er specifik for den pågældende undersøgelsespopulation, og 

bør ikke betragtes som sammenlignelig på tværs af populationer. 

WHODAS 2.0 psykometriske egenskaber tillader denne additive beregning. I klassisk psykometrisk analyse (75) har WHODAS 

2.0 strukturen vist sig at være unidimensional og have høj intern konsistens (76). Som resultat heraf, udgør den simple 

sumscore på tværs af alle domæner en statistik, der er tilstrækkelig for at kunne beskrive graden af funktionsevnenedsættelse. 

Kompleks scoring 

Den komplekse scoringsmetode kaldes ”Item-Respons-Teori” (IRT) baseret scoring; denne tager højde for flere niveauer af 

vanskelighed for hvert WHODAS 2.0 item. Denne form for scoring tillader en mere nuanceret analyse, der anvender den fulde 

information fra svarkategorierne til komparative analyser mellem populationer eller delpopulationer. Den tager kodningen for 

hvert item-respons (”Slet ikke”, ”Lidt”, ”Noget”, ”Meget”, og ”Ikke muligt”), og bruger derpå en computer til at bestemme 

sumscoren ved at vægte items og vanskelighedsgraden forskelligt. I hovedtræk har scoring af WHODAS 2.0 tre trin: 

 Trin 1 – inden for hvert domæne summeres de omkodede itemsscores.  

 Trin 2 – de seks domænescores summeres. 

 Trin 3 – den summerede score konverteres til en matriks, der rangerer fra 0 til 100 (hvor 0 = ingen 

funktionsevnenedsættelse og 100 = fuldstændig funktionsevnenedsættelse) 

Computerprogrammet er tilgængeligt på WHOs hjemmesidei. I Kapitel 8 er det angivet som SPSS syntax. Denne syntax kan 

nemt transformeres til andre statistiske programpakker. Spørgsmål kan sendes til WHO per e-mail.j 

6.2 WHODAS 2.0 domænescores 
 
WHODAS 2.0 producerer domæne-specifikke scores for seks forskellige funktionsdomæner – kognition, mobilitet, egenomsorg, 

samvær med andre mennesker, aktiviteter i dagligdagen (i husholdningen og arbejdsrelaterede) og deltagelse. Items inden for 

disse domæner præsenteres nærmere i kapitel 7. Brugere, der vil anvende WHODAS domænescores skal benytte den fulde 

version (dvs. 36 items). Domænescores giver mere detaljeret information end sumscoren. De kan bruges til at sammenlige 

individer eller grupper med hinanden eller med populationsstandarder og over tid (f.eks. før og efter interventioner). 

Alle domænescores beregnes ved, at anvende enten den simple eller den IRT-baserede scoringsmetode (16). Den sidste 

tilgang er dog mest brugbar hvis populationer skal sammenlignes. 

  

                                                           
i
 http://www.who.int/whodas  
j
 Send e-mail til whodas@who.int  

http://www.who.int/whodas
mailto:whodas@who.int
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6.3 WHODAS 2.0 populationsnormer 

WHODAS 2.0 populationsnormer blev oprindeligt genereret ud fra to studier: 

 Et reliabilitets - og validitetsstudie (Fase 2, beskrevet i Sektion 2.3) 

 MCSS (34). Dette studie blev udført i generelle populationssamples fra 10 lande (Colombia, Georgien, Indien, 

Indonesien, Kina, Mexico, Nigeria, Slovakiet, Tyrkiet og Egypten). En delmængde af disse data blev anvendt til at 

beregne de generelle populationsnormer for WHODAS 2.0. 

Samlet set dannede disse datakilder de første populationsnormer for WHODAS 2.0. Når ny data er tilgængelig vil WHO med 

jævne mellemrum opdatere og publicere disse normer på WHOs hjemmeside  

Tabel 6.1 angiver populationsnormer for IRT-baseret scoring af WHODAS 2.0s fulde version. 

Figur 6.1 illustrerer lignende informationer grafisk. Figuren viser, at et individ med 22 positive itemssvar (x-akse: WHODAS 2.0 

IRT baseret score) vil korrespondere med 80 % percentilen (y-aksen: populationspercentil) 

Tabel 6.1 Populationsnormer for IRT-baseret WHODAS 2.0 scoring - fulde version 

 
Sum score Populationspercentil 

0 40.00 

1 46.83 

2 52.08 

3 56.20 

4 59.58 

5 62.46 

6 64.94 

7 67.12 

8 69.05 

9 70.78 

10 72.35 

15 78.42 

20 82.66 

25 85.85 

30 88.35 

35 90.38 

50 94.69 

70 98.14 

90 99.90 

100 100.00 
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Figur 6.1 Populationsfordeling af IRT-baseret WHODAS 2.0 scoring – 36-item version 

 
 
Tabel 6.2 viser sumscoren og populationspercentiler for IRT-baseret WHODAS 2.0 scoring af den korte version. Figur 6.2 

opsummerer tabellen grafisk. Figuren viser, at et individ med en score på 17 (x-akse: WHODAS 2.0 IRT baseret score) ville 

korrespondere med 90 % percentilen (y-akse: populationspercentil).  

 
Tabel 6.2 Populationsnormer for polytom WHODAS 2.0 scoring af den korte version 

 
Sumscore Populationspercentil 

0,0 50,0 

2,8 63,2 

5,6 73,3 

8,3 78,1 

11,1 82,0 

13,9 86,5 

16,7 89,6 

19,4 92,4 

22,2 93,0 

25,0 93,8 

27,8 94,7 

30,6 94,9 

41,7 97,2 

58,3 99,7 

100,0 100,0 
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Figur 6.2 Populationsfordeling af IRT-baseret score for WHODAS 2.0 – 12-item version 

 
 
Populationsnormer kan anvendes på adskillige måder. De angiver værdier, der kan bruges til at sammenligne forskellige 

grupper med hinanden, f.eks. en gruppe diagnosticeret med fysiske problemer sammenlignet med en gruppe med mentale 

helbredsproblemer. Hvis man eksempelvis ønsker, at sammenligne graden af funktionsevnenedsættelse efter et 

myokardieinfarkt med funktionsevnenedsættelse forårsaget af svær depression, anbefaler vi anvendelse af de respektive 

generelle populationsnormer (dvs. percentiler) i analysen. 

 

6.4 WHODAS 2.0 item scores 

I visse tilfælde kan brugere ønske, at sammenligne items individuelt eller ved at gruppere nogle selv-udvalgte items. WHODAS 

2.0 rå item scores kan anvendes som en ordinal skala, der reflekterer hvor vanskeligt respondenten har ved at udføre en 

bestemt funktion. Vanskelighedsgraden går fra ”Slet ikke” og stiger i en ordnet rækkefølge til ”Lidt”, ”Noget”, ”Meget” eller 

”Ekstremt/ikke muligt”. Hver kategori indikerer en højere grad af vanskelighed.   

Ligesom den overordnede sumscore kan WHODAS 2.0 rå item scores bruges på to måder: 

 Dikotom (ja/nej) skala – indikerer at respondenten har vanskeligheder ved et specifikt funktionsevnedomæne, og 

responsskalaen for ”Lidt”, ”Noget”, ”Meget” og ”Ekstremt/Kan ikke” er slået sammen til en enkelt positiv kodning; og 

 Polytom (multipel-niveau) skala – der beholder graden af vanskeligheder som den er, det vil sige som ”Lidt”, ”Noget”, 

”Meget” og ”Ekstrem/Kan ikke”. 

For sammenligning af items på individniveau, skal man bruge en polytom skala for at få tilstrækkelig detaljegrad. For større 

grupper kan den dikotome skala bruges.  

De enkelte items scores kan bruges i tilfælde hvor man ønsker, at angive frekvensen af enhver vanskelighed i et givet domæne. 

6.5 Håndtering af manglende data i WHODAS 2.0 
Der findes simple og komplekse måder hvorpå manglende data i WHODAS 2.0 kan håndteres. Disse beskrives nedenfor. 

Simple tilgange til manglende data  
Vi fandt, at den følgende metode virkede under eksperimentelle forhold i store datasæt, hvor det var muligt at oprette kunstige 

situationer for manglende data og genberegne WHODAS 2.0 skalaerne. 

 For WHODAS 2.0 korte version; hvis kun et item mangler en værdi er den simpleste tilgang, at bruge gennemsnittet 

af de andre items for at tilskrive en værdi til det manglende item i 12-item WHODAS 2.0. Denne metode bør ikke 

bruges hvis der er mere end et item, der mangler. 
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 For WHODAS 2.0 fulde version; den følgende tilgang benyttes når flere end et item mangler: 

o Hvis respondenten ikke er i arbejde, og har besvaret 32-item WHODAS 2.0, kan scoren anvendes som den 

er, og vil være sammenlignelig med den fulde 36-item version. 

o I alle andre situationer hvor en eller to items mangler, skal gennemsnitsscoren for alle items inden for 

domænet tilskrives de manglende items. Denne metode bør ikke bruges hvis flere end to items mangler. 

Hvis domænescores beregnes, må de to manglende items ikke komme fra det samme domæne. 

Komplekse tilgange til manglende data 
Mere komplekse tilgange kan anvendes af forskere, som arbejder med store datasæt, hvor mange andre baggrundsvariable er 

tilgængelige. Disse metoder skal ligeledes bruges når enten mere end ét eller flere end to items mangler i henholdsvis 12-item 

og 36-item versionerne.  

Det første alternativ er at bruge en ”hot deck” tilskrivningsprocedure. Denne procedure udfylder de manglende svar på items 

ved at bruge observerede værdier fra lignende (dvs. med fælles karakteristika såsom alder og køn), tilfældigt udvalgte 

respondenter med komplette data fra det samme datasæt. Fordelen ved denne procedure er, at den bevarer fordelingen af 

itemværdierne (77). Flere forskellige algoritmer til at implementere denne tilskrivningsprocedure er tilgængelige. 

Det andet alternativ er at bruge en multipel tilskrivningsprocedure. I den multiple tilskrivningsprocedure erstattes den manglende 

værdi med et sæt af plausible værdier i modsætning til hot deck, hvor der kun placeres en værdi. De plausible værdier 

repræsenterer hvilken usikkerhed, der eksisterer i forbindelse med at indskrive den korrekte værdi.  Disse multi-tilskrevne 

datasæt – som regel mellem 3 og 10 – analyseres derefter ved brug af standardprocedurer for komplette data og resultaterne 

kombineres fra disse analyser (78). 
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7 Specificering af spørgsmål 

Dette kapitel giver baggrundsinformation om hensigten med hvert spørgsmål i WHODAS 2.0. Interviewere skal benytte denne 

information når respondenterne efterlyser præcisering af specifikke spørgsmål og de skal ikke give deres egne fortolkninger. 

Hver sektion fra WHODAS 2.0 er angivet alfabetisk, baseret på det bogstav, der står før spørgsmålsnummeret. I dette kapitel 

fremgår spørgsmål i tyk skrift, mens notater om hvad der skal nedskrives eller hvorfor er trykt i almindelig tekst. 

  
7.1 Spørgsmål A1–A5: Demografi og baggrundsinformation 
Denne sektion skal udfyldes i henhold til den person, som interviewet vedrører. En proxy skal besvare spørgsmålene med øje 

for personen, som interviewet vedrører.  

A1 Angiv køn 

A2 Hvor gammel er du på nuværende tidspunkt? 

 Notér alder 

A3 Hvor mange år har du i alt tilbragt i folkeskole, ungdomsuddannelse eller videregående 
uddannelse? 

 Hvis respondenten er droppet ud af skolen eller universitetet, skal der ikke gives kredit for et 
delvist år. Hvis et individ har været i skole både på fuldtid og deltid, notér antal år under 
fuldtidsuddannelse. Tæl ethvert år, der er gået om, som to år.   

A4 Hvad er din nuværende ægteskabelige status? 

 Lad respondenten besvare dette spørgsmål uden at læse svarmulighederne op på forhånd. 
Hvis svaret ikke er i præcis overensstemmelse med en af de givne svarkategorier, afklares 
dette ved at oplæse de valgmuligheder, der kunne være i overensstemmelse med svaret. 
Vælg den mulighed som bedst afspejler den nuværende ægteskabelige status. For eksempel, 
hvis respondenten for tiden er gift, men tidligere har været skilt, notér kun ’gift’   

A5 Hvilken af de følgende svarmuligheder beskriver bedst din arbejdssituation? 

 Vælg den mulighed som bedst beskriver respondentens nuværende arbejdssituation. Hvis i 
tvivl om hvorledes en respondent skal kodes (f.eks. som hjemmegående eller arbejdsløs), så 
hav tillid til respondentens dømmekraft vedrørende deres arbejdssituation. 
Der er ikke angivet et minimum antal ugentlige timer som respondenten skal arbejde i, for at 
kvalificere sig til 'lønnet arbejde’ kategorien. Ligeledes behøver studerende ikke at være 
fuldtidsstuderende for at blive kategoriseret som studerende. I nogle versioner afgør dette item 
om respondenten bliver stillet en række arbejdsrelaterede spørgsmål i Domæne 5. Hvis der er 
tvivl om svaret på dette item noteres derfor en kategori, som vil kvalificere respondenten til at 
skulle svare på disse spørgsmål. 
Hvis respondenten rapporterer at være arbejdsløs, så spørg: ”skyldes dette helbredsmæssige 
årsager eller andre årsager”, og angiv score i overensstemmelse hermed. 

 
7.2 Spørgsmål D1.1–D1.6: De seks domæner 

Domæne 1: Kognition 

Domæne 1 af WHODAS 2.0 stiller spørgsmål vedrørende kommunikation og tænkning. De specifikke områder, der vurderes, er 

at koncentrere sig, at huske, at løse problemer, at lære og at kommunikere.  

 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved at: 

D1.1 Koncentrere dig om at lave noget i ti minutter? 

 Dette item har til hensigt, at fastlægge respondentens vurdering af vanskelighed ved at 
koncentrere sig i en kort periode - her defineret som 10 minutter. Generelt forstår respondenter 
dette item.  
Hvis klargøring alligevel efterlyses, skal respondenter opfordres til at tænke på deres 
koncentration under almindelige omstændigheder, fremfor når de er optaget af et problem eller 
befinder sig i usædvanlige distraherende omgivelser. Såfremt nødvendigt påmindes 
respondenten til at tænke på sin koncentration under udførelse af ting såsom arbejdsopgaver, 
læsning, skrivning, tegning, spille musikinstrument, samle et møbel osv. 

D1.2 Huske at gøre vigtige ting? 

 Dette er et item om at huske gøremål i dagligdagen. Itemet refererer ikke til at huske irrelevant 
indhold eller detaljeret information fra fortiden. Stil respondenter spørgsmål om hvor godt de 
husker at gøre ting, som er vigtige for dem selv eller deres familie. Hvis en respondent normalt 
bruger en form for hukommelseshjælp – for eksempel tage notater, elektroniske 
påmindelsessystemer eller mundtlige ledetråde fra en personlig assistent – skal dette tages i 
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betragtning når deres præstation vurderes. 

D1.3 Analysere og finde løsninger på problemer i dagligdagen? 

 Dette item refererer til en kompleks aktivitet, der involverer mange psykiske funktioner. Hvis 
respondenter er usikre på hvad, der menes med itemet, så bed dem tænke på et problem de 
har oplevet i løbet af de sidste 30 dage. Når et problem er identificeret, bedes respondenterne 
overveje hvor godt de: 
• identificerede, at der var et problem 
• delte problemet op i overkommelige dele 
• udviklede en liste over mulige løsninger 
• fandt fordele og ulemper ved hver løsning 
• traf den bedste beslutning givet alle overvejelserne 
• udførte og evaluerede den valgte løsning 
• valgte en alternativ løsning hvis det første valg ikke var vellykket. 

D1.4 Lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt sted? 

 I dette item gives ’at lære en ny rute’ som eksempel. Hvis respondenter beder om opklaring 
eller lader til kun at tænke på at lære hvordan man kommer frem til et nyt sted, så opfordre dem 
til at tænke på andre situationer i løbet af den seneste måned hvor det at lære noget nyt var 
nødvendigt, såsom: 
• en opgave på arbejde (f.eks. en ny procedure eller opgave) 
• skole (f.eks. en ny lektion) 
• hjemme (f.eks. lære en ny hjemmereparations opgave) 
• fritid (f.eks. lære et nyt spil eller færdighed). 
Bed respondenter om at overveje hvor nemt de tilegner sig ny information, hvor meget 
assistance eller gentagelse de har brug for, for at lære og hvor godt de husker det, de har lært. 

D1.5 I almindelighed, at forstå hvad andre mennesker siger? 

 Bed respondenter om at overveje deres sædvanlige kommunikationsform (f.eks. talesprog, 
tegnsprog, anvendelse af et hjælpemiddel såsom høreapparat, osv.) og vurdér den 
overordnede grad af vanskelighed de har med at forstå andres budskab.  
Respondenter skal overveje alle situationer de har været ude for i løbet af de seneste 30 dage, 
såsom 
• når andre talte hurtigt 
• når der var baggrundsstøj  
• når der var distraktioner/forstyrrelser  
Vanskelighed, der skyldes forskelle i modersmål skal ekskluderes når spørgsmålet vurderes. 

D1.6 Indlede en samtale og holde den i gang? 

 Vurdér både at indlede og holde en samtale i gang. Hvis respondenter udtaler at de har større 
vanskeligheder ved at indlede end at holde en samtale i gang (eller modsat), så bed dem tage 
den gennemsnitlige vanskelighed ved begge aktiviteter for at afgøre den endelige vurdering. 
 
Samtale inkluderer brug af den sædvanlige anvendte kommunikationsform (tale, skrift, 
tegnsprog, gestural). Hvis respondenter almindeligvis bruger hjælpemidler til kommunikation, 
så sørg for at vanskeligheden vurderes ud fra samtaler hvor disse hjælpemidler anvendes. 
 
Bed respondenter om, at overveje en hvilken som helst faktor relateret til helbredstilstand, som 
er relevant for dem når de skal indlede en samtale og holde den i gang. Eksempler kan være 
høretab, sprogproblemer (f.eks. efter et slag), at stamme og angst. 

 

Domain 2: Mobilitet 

Aktiviteter, der nævnes i WHODAS 2.0 Domæne 2 inkluderer at stå, komme omkring i hjemmet, komme ud af hjemmet og gå en 

længere distance.  

 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved at: 

D2.1 Stå op i lang tid, såsom 30 minutter? 

D2.2 Rejse dig fra siddende stilling? 

 Dette item refererer til at rejse sig op fra en stol, en bænk eller et toilet. Det refererer ikke til at rejse 
sig op fra gulvet. 

D2.3 Komme rundt i dit hjem? 

 Dette item refererer til at bevæge sig fra rum til rum, samt at bevæge sig rundt i et rum ved brug af 
hjælpemidler eller personlig hjælp, der normalt er tilgængeligt. Hvis respondenten bor i et hus med 
flere etager, inkluderer dette spørgsmål også at komme fra en etage til den anden ved behov. 

D2.4 Komme ud af dit hjem? 

 Dette item søger at opnå information om: 
• fysiske (mobilitet) aspekter ved at komme ud af huset 
• følelsesmæssige eller psykiske aspekter ved at forlade hjemmet (f.eks. depression, angst, etc.) 
I dette spørgsmål betyder ”hjem” respondentens nuværende bolig, som kan være et hus, lejlighed 
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eller plejehjem. 

D2.5 Gå langt, såsom 1 km? 

 
Domæne 3: Egenomsorg 
Domæne 3 stiller spørgsmål vedrørende at bade, klæde sig på, spise og være alene. 

 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved at: 

D3.1 Vaske dig over hele kroppen?  

 Dette item henviser til, hvorvidt respondenter kan vaske hele deres krop på den måde, der er 
almindelig i deres kultur.  
Hvis respondenter rapporterer, at de ikke har vasket deres krop i de sidste 30 dage, så spørg om 
dette skyldes en helbredstilstand (som defineret af WHODAS 2.0). Hvis respondenten rapporterer, at 
det skyldes en helbredstilstand skal itemet kodes ”5” for ”Ekstremt eller umulig”. Hvis respondenten 
rapporterer, at den manglende vask ikke skyldes en helbredstilstand, skal itemet kodes ”I/R” for ”Ikke 
relevant”   

D3.2 Tage tøj på? 

 Dette item inkluderer alle aspekter af at tage tøj på over- og underkroppen. Bed respondenter om, at 
overveje aktiviteter såsom, at hente tøj fra opbevaring (f.eks. klædeskab eller kommode) og lukke 
knapper, binde knuder etc., når vurderingen laves. 

D3.3 Spise? 

 Dette item refererer til: 
• spise på egen hånd: dvs. skære ud, føre mad eller drikke fra en tallerken eller glas til munden. 
• synke både mad og drikke. 
• psykiske eller følelsesmæssige faktorer, som kan biddrage til vanskeligheder med at spise, såsom 
anoreksi, bulimi, eller depression.  
Dette item refererer ikke til forberedelse af et måltid. 
Vedrører dette item en respondent, der ikke indtager mad oralt (eks. via sonde) vurderes enhver 
oplevet vanskelighed i forbindelse med selv-administrering af den ikke-orale mad; for eksempel 
sætte sonden op og vaske madpumpen. 

D3.4 Være alene i et par dage? 

 Hensigten med dette item er, at fastlægge enhver vanskelighed respondenter har ved, at være alene 
i en længere periode og samtidig være i god behold. Hvis respondenter ikke har været ude for denne 
situation i løbet af de sidste 30 dage, er “I/R” det korrekte svar.  
Hvis respondenten angiver ”Ingen” ved dette spørgsmål så undersøg svaret for at fastslå hvorvidt 
respondenten var alene uden vanskelighed (i så fald er ”1” rigtigt) eller om de ikke var alene 
overhovedet (i så fald er ”I/R” rigtigt). 

. 

Domæne 4: Samvær  
 
Domæne 4 vurderer samvær med andre mennesker og de vanskeligheder, der kan være knyttet hertil grundet en 

helbredstilstand. I denne kontekst er ”mennesker” dem, som respondenten har et intimt eller nært forhold til (f.eks. ægtefælle 

eller partner, familiemedlemmer eller nære venner), eller nogen respondenten slet ikke kender (f.eks. fremmede) 

 

 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved: 

D4.1 At være sammen med mennesker som du ikke kender? 

 Dette item refererer til interaktioner med fremmede i enhver situation, såsom: 
• butikspersonale 
• servicepersonale 
• personer man spørger om vej 
Bed respondenter, når vurderingen laves, om at overveje både at tiltale disse personer og interagere 
succesfuldt med dem for at opnå det ønskede udfald. 

D4.2 At opretholde et venskab? 

 Dette item inkluderer, at: 
• holde kontakten 
• interagere med venner på almindelig vis 
• tage initiativ til aktiviteter med venner 
• deltage i aktiviteter man er inviteret til. 
Respondenter vil i visse tilfælde rapportere, at de ikke har indgået i venskabsbevarende aktiviteter i 
de sidste 30 dage. I disse tilfælde skal der spørges om denne situation skyldes helbredstilstand (som 
defineret af WHODAS 2.0). Hvis respondenter rapporterer, at det skyldes helbredstilstand, skal dette 
item kodes ”5” for ”ekstremt eller umulig”. Hvis respondenten rapporterer, at det ikke skyldes 
helbredstilstand skal itemet kodes ”I/R”. 

D4.3 At være sammen med folk, der står dig nær? 

 Bed respondenten om at overveje ethvert forhold de har, som de vil definere som nære. Dette kan 
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både være inden for og uden for familien. 

D4.4 At få nye venner? 

 Dette item inkluderer, at: 
• opsøge muligheder for at møde nye mennesker 
• følge op på invitationer om samvær 
• sociale og kommunikative handlinger for at skabe kontakt og udvikle et venskab. 
Respondenter vil i visse tilfælde rapportere, at de ikke har indgået i venskabsdannende aktiviteter i 
de sidste 30 dage. I disse tilfælde spørges hvorvidt denne situation skyldes helbredstilstand (som 
defineret af WHODAS 2.0). Hvis respondenter rapporterer, at det skyldes helbredstilstand, skal dette 
item kodes ”5” for ”ekstremt eller umulig”. Hvis respondenten rapporterer, at det ikke skyldes 
helbredstilstand skal itemet kodes ”I/R”. 

D4.5 Seksuelle aktiviteter? 

 Bed respondenter om at tænke på hvad de anser som værende seksuelle aktiviteter, når de besvarer 
dette spørgsmål. Hvis de spørger om uddybelse, så forklar at dette spørgsmål refererer til:  
• samleje 
• kramme 
• kysse 
• kærtegne 
• andre intime eller seksuelle handlinger 

 

Domæne 5: Aktiviteter i dagligdagen 

Dette domæne inkluderer spørgsmål vedrørende vanskeligheder ved aktiviteter i dagligdagen. Dette indebærer aktiviteter, som 

man udfører de fleste dage, og omfatter husholdnings, arbejds- og skoleaktiviteter. Sørg for at flashcard #1 og #2 er synlige.  

Spørgsmålsspecifikationerne i tyk skrift refererer til selv-administrerede versioner, og de i klammer, refererer til interviewer-

administrerede versioner. 

 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du grundet din helbredstilstand, haft ved at 

D5.1 Varetage dine pligter i hjemmet? 

 Dette overordnede spørgsmål har til hensigt, at frembringe respondenters vurdering af enhver 
vanskelighed, som de har oplevet i forbindelse med, at opretholde husholdningen og tage sig af 
familiemedlemmer eller andre personer, som står dem nær. 
Bed respondenter om, at overveje alle former for husholdnings- eller familiebehov, inklusiv: 
• fysiske behov 
• følelsesmæssige behov  
• finansielle behov 
• psykologiske behov 
I visse kulturer, kan mænd indikere at de ikke har pligter i hjemmet. I disse situationer forklares, at 
pligter i hjemmet inkluderer: 
• holde styr på finanserne 
• bil- og husreparationer 
• tage hånd om hjemmets udendørsarealer 
• hente børn fra skole 
• hjælpe med lektier 
• opdrage børn 
Tilføj andre eksempler, som uddyber mandlige pligter i hjemmet i den pågældende kultur såfremt 
nødvendigt.  
Her defineres hjemmet bredt. I de tilfælde hvor respondenter ikke har en stabil boligsituation er der 
stadig aktiviteter, som vedrører opretholdelse og vedligeholdelse af deres ejendele. Dette spørgsmål 
refererer til disse aktiviteter.  

D5.2 Udføre de vigtigste opgaver i hjemmet fyldestgørende? 

D5.3 Færdiggøre alle de nødvendige opgaver i hjemmet? 

 Bed respondenter angive deres vurdering på baggrund af deres egen bedømmelse af hvor godt 
opgaverne i hjemmet er udført og hvorvidt de nødvendige opgaver bliver udført. Såfremt det er 
nødvendigt, påmindes respondenterne om, at de kun skal rapportere vanskeligheder, der skyldes 
helbredstilstand og ikke oplevet vanskelighed grundet andre årsager såsom ikke at have tid (med 
mindre denne årsag er forbundet til helbredstilstand).  

D5.4 Færdiggøre dine opgaver i hjemmet hurtigt nok? 

 Dette spørgsmål refererer til rettidigt, at kunne indfri de forventninger og behov som dem, 
respondenterne bor med (eller er nær) har, i forhold til opgaver og ansvar i hjemmet. 

D5.5 Dit daglige arbejde eller din skolegang? 
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 Dette overordnede spørgsmål har til hensigt, at belyse respondenters vurdering af vanskeligheder, 
som de oplever i deres daglige arbejde eller skolegang. Dette inkluderer at møde til tiden, 
respondere på supervision, supervisere andre, planlægge og organisere, indfri forventninger på 
arbejdspladsen samt alle andre relevante aktiviteter. 

D5.6 At løse dine vigtigste arbejds-/skoleopgaver fyldestgørende? 

 At udføre arbejds- eller skoleopgaver fyldestgørende refererer til, at udføre dem som forventet af en 
supervisor eller lærer, i henhold til respondentens egne standarder eller som specificeret i 
arbejdsbeskrivelsen af en opgave.  

D5.7 At færdiggøre alle de nødvendige arbejds-/skoleopgaver? 

D5.8 At færdiggøre dine arbejds-/skoleopgaver hurtigt nok? 

 Disse spørgsmål handler om at indfri de arbejdsrelaterede kvantitative forventninger og tidsfrister 

 

Domæne 6: Deltagelse 
Domæne 6 repræsenterer en ændring i den spørgsmålsform, som anvendes i de første fem domæner. I dette domæne, bedes 
respondenter om, at overveje hvorledes andre mennesker og deres omgivelser gør det vanskeligt for dem, at tage del i 
samfundet. Her skal de ikke rapportere deres aktivitetsbegrænsninger, men i stedet rapportere de restriktioner som mennesker, 
love og andre aspekter pålægger dem. De understregede sætninger i introduktionen skal fremhæves for at hjælpe 
respondenterne med, at ændre deres tankegang og med at forstå hvad der bliver spurgt om. Respondenterne skal forstå, at 
fokus i disse spørgsmål er problemer de oplever på grund af lokalområdet de bor i, og ikke de problemer de oplever grundet 
deres egne vanskeligheder. Dette domæne inkluderer også spørgsmål om betydningen af deres helbredstilstand. 
 
Introduktionen til dette domæne minder respondenterne om, at fokus for dette interview er de sidste 30 dage. Netop dette 
domæne kan dog ikke uden videre tilskrives en så begrænset tidsramme, hvorfor det er vigtigt at bede respondenterne om, at 
bevare fokus på den 30-dages referenceperiode.  
 

 I løbet af de sidste 30 dage: 

D6.1 Hvor stort et problem har du haft ved at deltage i aktiviteter i dit lokalområde (for eksempel festlige 
sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre?   

 Om nødvendigt, kan dette spørgsmål uddybes ved at bruge andre eksempler på aktiviteter i 
lokalområdet, såsom at deltage i bymøder, markeder, fritids- eller sportsaktiviteter i byen, nabolaget 
eller lokalområdet. Det relevante aspekt i dette spørgsmål er hvorvidt respondenter kan deltage i 
disse aktiviteter eller om der er noget, der hæmmer dem i at deltage.  
 
Hvis respondenterne virker forvirrede over sætningen ”på lige fod med andre”, så bed dem bruge 
deres dømmekraft til at:  
• vurdere i hvilken grad den gennemsnitlige person i deres lokalområde kan deltage i lokalområdets 
aktiviteter og 
• overveje deres personlige vanskeligheder ved at deltage i lokalområdets aktiviteter i relation til 
denne vurdering. 

D6.2 Hvor stort et problem har du haft på grund af barrierer eller forhindringer i dine omgivelser? 

 Hensigten med dette spørgsmål er at afgøre hvor meget, der har stået i vejen for at respondenterne 
har kunnet realisere ambitioner og planer som andre mennesker kan. Konceptet her er hvilke 
eksterne forstyrrelser respondenter møder, som er skabt af omverdenen eller andre mennesker. 
Barrierer kan være: 
• fysiske – for eksempel mangel på ramper for at komme ind i kirken og  
• sociale – for eksempel love, som diskriminerer personer med funktionsevnenedsættelse og 
barrierer skabt af andre mennesker med negative holdninger. 

D6.3 Hvor stort et problem har du haft ved at oprethode dinværdighed på grund af andres holdninger og 
handlinger? 

 Bed respondenterne om at overveje problemer de har haft med at leve værdigt eller være stolte af 
den de er, det de laver og hvorledes de lever deres liv.  

D6.4 Hvor meget tid har du brugt på din helbredstilstand, eller konsekvenser af denne? 

 Dette spørgsmål søger at indfange en samlet vurdering eller et øjebliksbillede af den andel af de 
sidste 30 dage som respondenterne har brugt på, at håndtere aspekter af deres helbredstilstand. 
Dette kan inkludere tid brugt på aktiviteter såsom:  
• besøge et behandlingscenter; 
• tage hånd om økonomiske anliggender relateret til deres helbredstilstand, såsom at betale 
regninger, søge refusion fra forsikring; og  
• indhente information vedrørende deres helbredstilstand eller lære andre om den. 

D6.5 Hvor meget har din helbredstilstand påvirket dig følelsesmæssigt? 

 Dette spørgsmål henviser til i hvilken grad respondenter har oplevet en følelsesmæssig påvirkning 
grundet deres helbredstilstand. Følelser kan omfatte vrede, sorg, anger, taknemmelighed, 
værdsættelse eller enhver anden positiv eller negativ følelse.  

D6.6 I hvilken grad har dit helbred tæret på dine eller din families finansielle ressourcer? 

 Familie defineres bredt og inkluderer slægtninge, samt personer som respondenterne ikke er i familie 
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med, men som de betragter som sådan. Det kan ligeledes være personer, som respondenter deler 
de finansielle aspekter ved helbredstilstanden med. Fokus i dette spørgsmål er opbrugen af 
personlig opsparing eller indkomst for at imødekomme de behov som helbredstilstanden kræver. 
Hvis respondenter har oplevet et større finansielt tab, men familien ikke har, eller omvendt, skal de 
besvare spørgsmålet på baggrund af det tab oplevet af den ene af de to parter.  

D6.7 Hvor stort et problem har din familie haft som følge af dine helbredsproblemer? 

 Fokus her er på problemer, der skabes i interaktionen mellem respondentens helbredstilstand og de 
omgivelser personen lever i. Spørgsmålet søger at opnå information vedrørende problemer, der 
bæres af familien; dette kan inkludere finansielle, følelsesmæssige, fysiske problemer osv. Begrebet 
”familie” er defineret ovenfor i D6.6. 

D6.8 Hvor stort et problem har du haft ved at gøre ting på egen hånd for fornøjelsens skyld eller for at 
slappe af? 

 Bed respondenter overveje fritidsinteresser som de dyrker på nuværende tidspunkt eller kunne 
tænke sig at dyrke, men er forhindret i, grundet helbredstilstanden eller restriktioner påført af 
samfundet.  
Eksempler kan være en respondent, der: 
• kunne tænke sig at læse romaner, men er forhindret i dette fordi det lokale bibliotek ikke fører bøger 
for svagtseende. 
• kan lide at se film, men ikke kan gøre det, fordi der produceres få film med undertekster til døve. 
Giv en overordnet vurdering af problemerne.  

 

7.3 Spørgsmål F1–F5: Informationsark 
Spørgsmål F1–F7 har til hensigt, at indsamle demografisk information om hver respondent, og skal udfyldes af intervieweren før 
interviewet begynder. 
 

F1 Notér respondentens eller subjektets identifikationsnummer 

F2 Notér interviewerens identifikationsnummer 

F3  Notér tidspunkt for interview (tidspunkt 1, tidspunkt 2, etc.) 

F4 Notér dato for interview i formatet dag/måned/år, og udfyld tomme felter med et nul. For eksempel 1. 
Maj 2009 udfyldes 01/05/09 og ikke 05/01/09. 

F5 Angiv respondentens boligsituation på interviewtidspunktet. 
 • 1 = Selvstændig bolig (f.eks. bor alene, sammen med familie eller med venner i lokalområdet). 
 • 2 = Plejebolig/Beskyttet bolig (f.eks. bor i lokalområdet men modtager fast professionel assistance 
med mindst nogle daglige aktiviteter som indkøb, gå i bad og madlavning). 
• 3 = Indlagt (f.eks. bor i en døgnbemandet institution som et plejehjem, hospital eller rehabiliterings 
center) 

 

7.4 Spørgsmål H1-H3: Konsekvenser af vanskeligheder  
Spørgsmål H1–H3 måler i hvilken grad de forskellige vanskeligheder som respondenterne har oplevet, har påvirket deres liv. 
 

H1 Alt i alt, i hvor mange dage i løbet af de sidste 30 dage, har disse vanskeligheder været til stede? 

 Dette er en overordnet vurdering, som omhandler alle vanskeligheder, der er vurderet i interviewet. 

H2 I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du været heltude af stand til, at udføre dine 
sædvanlige aktiviteter eller dit arbejde på grund af din helbredstilstand? 

 Opfordre respondenter til at bruge deres egen definition af “helt ude af stand til” når de besvarer 
dette spørgsmål.  

H3 I løbet af de sidste 30 dage, i hvor mange dage har du skåret ned på dine sædvanlige aktiviteter eller 
arbejde på grund af din helbredstilstand. De dage hvor du var helt ude af stand til, at udføre dine 
sædvanlige aktiviteter skal ikke inkluderes. 

 Bed respondenterne overveje enhver form for reduktion i almindelige aktiviteter fremfor kun at 
medregne de dage hvor de var helt ude af stand til at udføre aktiviteter.  
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7.5 Spørgsmål S1–S12: Kort-version spørgsmål 
Spørgsmål, der begynder med bogstavet “S” optræder kun i 12-item og 12+24-item versionerne af WHODAS 2.0.  
• I 12-item versionen stilles alle S items (S1–S12) altid. 
• I 12+24-item versionen stilles S1–S5 altid, mens S6–S12 kun stilles hvis respondenten har indikeret nogle vanskeligheder i de 
fem første items. 
 

 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved at: 
 

S1 Stå op i lang tid, såsom30 minutter? 

S2 At varetage dine pligter i hjemmet? 

 Dette overordnede item har til hensigt, at frembringe respondenternes vurdering af enhver 
vanskelighed, som de har oplevet i forbindelse med at opretholde husholdningen og tage sig af 
familiemedlemmer eller andre personer, som står dem nær. 
Bed respondenten om, at overveje alle former for husholdnings- eller familiebehov, inklusiv: 
• fysiske behov 
• følelsesmæssige behov  
• finansielle behov 
• psykologiske behov 
I visse kulturer, kan mænd indikere at de ikke har pligter i hjemmet. I disse situationer forklares at 
pligter i hjemmet inkluderer: 
• holde styr på finanserne 
• bil- og husreparationer 
• tage hånd om hjemmets udendørsarealer 
• hente børn fra skole 
• hjælpe med lektier 
• opdrage børn 
Tilføj andre eksempler, som uddyber mandlige pligter i hjemmet i den pågældende kultur såfremt 
nødvendigt.  
Her defineres hjemmet bredt. I de tilfælde hvor respondenter ikke har en stabil boligsituation er der 
stadig aktiviteter, som vedrører opretholdelse og vedligeholdelse af deres ejendele. Dette spørgsmål 
refererer til disse aktiviteter.  

S3 Lære noget nyt, f.eks. lære at finde vej til et nyt sted? 

 I dette item gives at lære en ny rute som eksempel. Hvis respondenten beder om opklaring eller 
lader til kun, at tænke på at lære hvordan man kommer frem til et nyt sted, så opfordre dem til at 
tænke på andre situationer i løbet af den seneste måned hvor det at lære noget nyt var nødvendigt, 
såsom: 
• en opgave på arbejde (f.eks. en ny procedure eller opgave) 
• skole (f.eks. en ny lektion) 
• hjemme (f.eks. lære en ny hjemmereparations opgave) 
• fritid (f.eks. lære et nyt spil eller færdighed). 
Bed respondenten om at overveje hvor nemt de tilegner sig ny information, hvor meget assistance 
eller gentagelse de har brug for, for at lære og hvor godt de husker det, de har lært.  

S4 Deltage i aktiviteter i dit lokalområde (for eksempel festlige sammenkomster eller andre aktiviteter) på 
lige fod med andre?   

 Om nødvendigt, kan dette item uddybes ved at bruge andre eksempler på aktiviteter i lokalområdet, 
så som at deltage i bymøder, markeder, fritids- eller sportsaktiviteter i byen, nabolaget eller 
lokalområdet. Det relevante aspekt i dette spørgsmål er hvorvidt respondenterne kan deltage i disse 
aktiviteter eller om der er noget, der hæmmer dem i at deltage.  
 
Hvis respondenterne virker forvirrede over sætningen ”på lige fod med andre”, så bed dem bruge 
deres dømmekraft til at:  
• vurdere i hvilken grad den gennemsnitlige person i deres lokalområde kan deltage i lokalområdets 
aktiviteter og 
• overveje deres personlige vanskeligheder ved at deltage i lokalområdets aktiviteter i relation til 
denne vurdering. 

S5 Hvor meget har din helbredstilstand påvirket dig følelsesmæssigt? 

 Dette item henviser til i hvilken grad respondenterne har oplevet en følelsesmæssig påvirkning 
grundet deres helbredstilstand. Følelser kan omfatte vrede, sorg, anger, taknemmelighed, 
værdsættelse eller enhver anden positiv eller negativ følelse. 

S6 Koncentrere dig om at lave noget i ti minutter? 

 Dette item har til hensigt, at fastlægge respondentens vurdering af vanskelighed ved at koncentrere 
sig i en kort periode, her defineret som 10 minutter. Generelt forstår respondenter dette item.  
Hvis klargøring alligevel efterlyses, skal respondenten opfordres til at tænke på sin koncentration 
under almindelige omstændigheder, fremfor når de er optaget af et problem eller befinder sig i 
usædvanligt distraherende omgivelser. Såfremt nødvendigt, påmindes respondenten til at tænke på 
sin koncentration under udførelse af ting såsom arbejdsopgaver, læsning, skrivning, tegning, spille 
musikinstrument, samle et møbel osv. 



47 WHODAS 2.0 
 

S7 Gå en længere distance såsom 1 km? 

 Hvis respondenterne rapporterer, at de ikke har gået denne distance i løbet af de sidste 30 dage, 
skal intervieweren spørge om dette skyldes en helbredstilstand (som defineret af WHODAS 2.0). 
Hvis respondenterne rapporterer, at de ikke har gået længere distance grundet en helbredstilstand, 
skal itemet kodes ”5” for ”ekstremt eller umulig”. Hvis respondenterne rapporterer, at det ikke skyldes 
en helbredstilstand, skal itemet kodes ”I/R” for ”Ikke relevant”.  

S8 Vaske dig over hele kroppen? 

 Dette item henviser til, at respondenten vasker hele sin krop på den måde, der er almindelig i 
hans/hendes kultur. Hvis respondenten rapporterer, at han/hun ikke har vasket sin krop i de sidste 30 
dage, så spørg om dette skyldes en helbredstilstand (som defineret af WHODAS 2.0). Hvis 
respondenten rapporterer, at det skyldes en helbredstilstand skal itemet kodes ”5” for ”Ekstremt eller 
umulig”. Hvis respondenten rapporterer, at den manglende vask ikke skyldes helbredstilstand, skal 
itemet kodes ”I/R” for ”Ikke relevant” 

S9 Tage tøj på? 

 Dette item inkluderer alle aspekter af at tage tøj på over- og underkroppen. Bed respondenten 
overveje aktiviteter såsom, at hente tøj fra opbevaring (f.eks. klædeskab eller kommode) og lukke 
knapper, binde knuder etc., når vurderingen laves. 

S10 Have med mennesker at gøre som du ikke kender? 

 Dette item refererer til interaktioner med fremmede i enhver situation, såsom: 
• butikspersonale 
• servicepersonale 
• personer man spørger om vej 
Bed respondenten, når vurderingen laves, om at overveje både at tiltale disse personer og interagere 
succesfuldt med dem for at opnå det ønskede udfald. 

S11 Opretholde et venskab? 

 Dette item inkluderer: 
• holde kontakten 
• interagere med venner på almindeligt vis 
• tage initiativ til aktiviteter med venner 
• deltage i aktiviteter man er inviteret til  
Respondenter vil i visse tilfælde rapportere, at de ikke har indgået i venskabsbevarende aktiviteter i 
de sidste 30 dage. I disse tilfælde spørg hvorvidt denne situation skyldes helbredstilstand (som 
defineret af WHODAS 2.0). Hvis respondenten rapporterer, at det skyldes helbredstilstand, skal dette 
item kodes ”5” for ”Ekstremt eller ikke muligt”. Hvis respondenten rapporterer, at det ikke skyldes 
helbredstilstand skal itemet kodes ”I/R”. 

S12 Din dagligdag på arbejdet eller i skolen? 

 Dette overordnede item har til hensigt, at belyse respondenternes bedømmelse af de vanskeligheder 
de oplever på deres daglige arbejde eller skolegang. Dette inkluderer at møde til tiden, respondere 
på supervision, supervisere andre, planlægge og organisere, indfri forventninger på arbejdspladsen 
samt alle andre relevante aktiviteter. 
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9 Retningslinjer for og øvelser i at anvende WHODAS 2.0 
 
Dette kapitel henvender sig til dem, der skal administrere WHODAS 2.0. Brugere skal først læse kapitel 5 (Afsnit 5.3), som 

forklarer vigtigheden både af standardisering og databeskyttelse når man samler data ved hjælp af spørgeskema. Kapitel 5 

giver desuden baggrundsinformation om referencerammerne for at besvare spørgsmål. 

 
 
 
 

 

 

 

9.1 Specifikationer for interviewer-administreret version  
Dette afsnit vedrører kun de interviewer-administrerede versioner, og indeholder information som er særlig for disse, inklusiv 

interviewer-administreret proxy versioner.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Mens du forbereder dig på at administrere WHODAS 2.0 er det nyttigt at gennemgå nogle generelle pointer om at interviewe.  

Hav de følgende pointer in mente: 

 Vær seriøs, behagelig og selvsikker; nervøsitet kan få respondenten til at føle sig utilpas 

 Tal langsomt og tydeligt for at angive tonen for interviewet 

 Fremstå interesseret i forskningen 

 Vær opmærksom på at forskellige respondenter har brug for forskellige mængder af information om studiet, og justér 

derfor din introduktion i henhold til dette 

Nogle af disse pointer diskuteres nedenfor. 

Giv en god introduktion 

Det er essentielt med en god introduktion til et interview. Herved kommunikeres formålet med interviewet og tonen for 

interaktionen angives. Sørg for at tydeliggøre følgende i din introduktion: 

 dit navn og professionelle tilhørsforhold 

 at du er en professionel interviewer eller kliniker 

 at du repræsenterer en legitim og anderkendt organisation 

 at spørgsmålene bruges for at samle information til vigtig og nyttig forskning 

 at respondentens deltagelse er afgørende for forskningens succes, og 

 at svarene vil blive opbevaret fortroligt i tråd med love og reguleringer 

 

Formål: 

Efter at have læst afsnittet om referencerammer for besvarelse af spørgsmål i kapitel 5 (afsnit 5.4), vil du være i stand til 

at: 

 Angive de seks punkter som respondenter skal overveje når de besvarer WHODAS 2.0 spørgsmål, samt 

 Skelne mellem svarmulighederne; ”Ekstremt eller umulig” og ”Ikke relevant”. 

Formål: 

Efter at have læst dette afsnit om generelle interviewinstruktioner vil du være i stand til at:  

 Identificere hovedtrækkene ved god interviewerteknik 

 Opremse hovedpointerne, der skal gennemgås i løbet af en interviewintroduktion, samt 

 Angive to grunde for at give respondenter tilbagemeldinger i løbet af interviewet 
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Giv nødvendig tilbagemelding 

 

Når tilbagemeldinger gives, skal der anvendes neutrale fraser, der stemmer overens med respondentens adfærd i løbet af 

interviewet. Tilbagemeldinger er et effektivt redskab for at bevare kontrollen over interviewet. De kan bruges til at: 

 

 sikre en fokuseret og opmærksom respondent, og 

 modvirke afvigelser fra emner, distraktioner, og upassende forespørgsler. 

Når respondenterne har upassende forespørgsler (f.eks. spørger om råd, information eller interviewerens personlige erfaringer), 

brug en af følgende fraser: 

 ”I dette interview er vi meget interesserede i at lære om dine erfaringer.” 

 ”Lad os snakke om det når vi er færdige.” 

 ”Det kan vi komme tilbage til senere.” 

Når respondenterne afviger fra det egentlige emne ved at give lange svar eller give flere informationer end nødvendigt, brug en 

af følgende fraser: 

 ”Jeg har mange flere spørgsmål at stille dig, så lad os gå videre til dem nu.” 

 ”Hvis du vil snakke mere om det, kan vi gøre det i slutningen af interviewet.” 

Disse to sætninger er meget effektive når de bruges sammen. Stilhed kan også være et effektivt virkemiddel for at modvirke 

upassende svar eller samtale. 

 

9.2 Typografiske konventioner 

 

 

 
 
 
 
 
De interviewer-administrerede versioner bruger de typografiske konventioner, som er angivet nedenfor. Gennemgå WHODAS 

2.0 imens du læser dette afsnit for at sikre, at du er bekendt med disse regler. 

1 Interviewerinstruktioner 

Alt som står skrevet med blåt i standard skrift skal læses højt for respondenten. Alt som står skrevet med fed eller kursiv er en 

instruks til intervieweren og skal ikke læses højt.  

 

Eksempel: 

B2 Hvorledes vil du vurdere dit fysiske helbred de sidste 30 dage? 

(Læs skalaen højt for respondenten) 

I dette tilfælde skal intervieweren læse svarkategorierne højt for respondenten.  

2 Spring imellem spørgsmål 

“Spring instrukser” er skrevet i fed kursiv. Spring er automatisk programmeret i computer versioner.  

Eksempel: 

Før D5.7: 

Hvis boksen er afkrydset, fortsæt, hvis ej spring til Domæne 6 på næste side. 

  

Formål: 

Efter at have læst dette afsnit om typografiske konventioner vil du være i stand til at:  

 identificere og på rette vis anvende interviewerinstruktionerne som gives i WHODAS 2.0, samt 

 kende betydningen af de forskellige typografier (blå, tyk, kursiv, og understreget), parentes og klammer 
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3 Understregede ord 

I spørgsmålene er de ord som er understregede nøgleord eller fraser, som skal fremhæves når de læses for respondenten. 

 

4 Ordrette udfyldelser 

En tom linje eller tomt computerfelt er givet når intervieweren skal notere respondentens svar.  

Svar skal noteres ordret 

Denne type svar efterspørges når der er brug for flere detaljer: 

Eksempel: 

A5 Hvilken af de følgende svarmuligheder beskriver bedst din arbejdssituation? 

 (Vælg det svar, der passer bedst) 

Svarmulighed 9 Andet (angiv) _________________ 

 

5 Parenteser 

Parenteser () indeholder eksempler for at illustrere en pointe. 

Alt inden for parentesen skal læses højt for respondenten. 

Eksempel: 

S4 I løbet af de sidste 30 dage, hvor vanskeligt har du haft ved at: deltage i aktiviteter i lokalområdet (for eksempel festlige 

sammenkomster eller andre aktiviteter) på lige fod med andre?   

I dette tilfælde skal intervieweren læse al tekst i parentesen højt 

 

6 Klammer 

Klammer [ ] indeholder instrukser til oversættere. Dansktalende interviewere kan også følge disse retningslinjer, såfremt det er 

nødvendigt for at øge forståelsen for spørgsmålet eller den kulturelle anvendelighed. 

Eksempel: 

D2.5 Gå en længere distance såsom 1 kilometer [eller tilsvarende] 

9.3 Brug af flashcards 

 

 

 
Der anvendes to flashcards i WHODAS 2.0 interviewer versioner. Formålet med flashcards er, at give en visuel ledetråd eller 

påmindelse til respondenten om vigtige informationer, der skal huskes på under besvarelse af spørgsmål. Gennemgå 

flashcards mens du læser dette afsnit. 

 

Flashcard #1 er det første kort, som anvendes i interviewet. Det giver information om hvorledes ”helbredstilstand” og 

”vanskeligheder” defineres, og minder respondenten om, at tidsrammen, som evalueres, er de sidste 30 dage. Informationen på 

dette kort giver respondenten vigtige påmindelser i løbet af interviewet. 

 

Flashcard #2 er det andet kort, som anvendes i interviewet. Det giver svarkategorier, som bruges ved de fleste spørgsmål. Når 

du introducerer skalaen skal du læse tallet og det dertilhørende ord. Respondenter kan enten pege på deres svar på skalaen 

eller give svaret mundtligt, selv om det sidste foretrækkes.  

 Sørg for at flashcard #1 og #2 til enhver tid er synlig i løbet interviewet. 

Formål: 

Efter at have læst dette afsnit om flashcards vil du være i stand til at:  

 identificere og på rette vis anvende de to WHODAS 2.0 flashcards 
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 Følg interviewerinstruktionerne som er givet i instrumentet, der angiver hvornår hvert flashcard skal udpeges for 

respondenten. 

 

9.4 Stille spørgsmålene 

 

 

 

 

Læs spørgsmålene i deres helhed og i den rækkefølge de fremgår for at sikre sammenlignelighed på tværs af respondenter. 

Selv de mindste afvigelser fra ordvalg og rækkefølge kan påvirke svarene. 

 

1 Læs spørgsmålene som de står skrevet 

Læs spørgsmålene til respondenterne præcist som de fremgår i spørgeskemaet. Der er to undtagelser til denne regel i 

administreringen af WHODAS 2.0 – grammatiske ændringer og bekræftelse af svar – beskrevet nedenfor. 

Grammatiske ændringer 

Justér ordlyden i et spørgsmål hvis det er nødvendigt for at gøre det grammatisk korrekt. Dette opstår hovedsageligt når kun et 

problem er identificeret i et domæne. 

Eksempel: 

 Hvis en respondent kun har angivet et problem i et domæne skal ordlyden i spørgsmålet “Hvor meget forstyrrede 

disse vanskeligheder dit liv?” ændres til ental. 

 

Bekræftelse af svar 
Hvis nødvendigt, modificér formen på det ord, som bruges på skalaen således at det giver bedre mening. 
 
Eksempel: 

 Som svar på spørgsmålet ”Hvor meget tid har du brugt på din helbredstilstand eller konsekvenser af denne?” ville 

svaret ”slet ikke” virke underligt og grammatisk forkert. I dette tilfælde kan ”slet ikke” erstattes med ”ingen” for at blive  

grammatisk korrekt. Mange respondenter foretager dette skift automatisk, men intervieweren kan vejlede hvis 

nødvendigt.  

 

2 Læs hele spørgsmålet 
 
Før man accepterer et svar skal man sikre, at respondenten har hørt hele spørgsmålet, for at sørge for at personen overvejer 

alle aspekter i spørgsmålet. Hvis respondenten afbryder før han/hun har hørt hele spørgsmålet, gentages spørgsmålet for at 

sikre at respondenten har hørt det fra ende til anden. Antag ikke at et for tidligt svar henvender sig til det fulde, nedskrevne 

spørgsmål.  

  

Formål: 

Efter at have læst dette afsnit om at stille WHODAS 2.0 spørgsmål vil du være i stand til at:  

 anvende den standardiserede metode til at stille respondenter spørgsmål  
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9.5 Afklaring af upræcise besvarelser 

Formål 

Efter at have læst denne sektion, omhandlende afklaring af upræcise besvarelser, vil du være i stand til at: 

 anvende de standardiserede metoder til afklaring og sondering 

 

Afklaring er påkrævet når en respondent ikke er i stand til at besvare et spørgsmål, fordi han eller hun ikke forstår hele eller dele 

af spørgsmålet. 

Uddybelse er påkrævet når det lader til, at respondenten har forstået spørgsmålet, men stadig giver et svar, der ikke stemmer 

overens med spørgsmålets formål. Når dette finder sted bruges indirekte sondering eller gentagelse af spørgsmål. 

1 Regler for afklaring og uddybelse 

(a) Gentag spørgsmålet, hvis du er i tvivl om at respondenten har hørt hele spørgsmålet. For eksempel, hvis 

respondenten giver irrelevante svar eller ikke lader til at have forstået alle aspekter af spørgsmålet, gentages enten 

hele spørgsmålet eller den del, der ikke blev forstået. 

(b) Når respondenter spørger ind til en bestemt del af spørgsmålet gentages kun den del af spørgsmålet. 

(c) Gentag alle svarmuligheder, når der bliver spurgt om at få én svarmulighed gentaget. Udelad kun en svarmulighed 

hvis respondenten allerede klart har udelukket denne mulighed 

(d) Anvend kun spørgsmålets tekst eller neutrale uddybninger for at undgå at tilføre bias til spørgsmålet. 

(e) Når et spørgsmål gentages kan det være nyttigt at anvende en neutral introduktion for at lave en glattere overgang; 

begynd for eksempel gentagelsen af spørgsmålet med: 

 Alt i alt… 

 Lad mig gentage spørgsmålet… 

 Altså, som regel… 

 Almindeligvis... 

(f) Gentag blot spørgsmålet hvis en respondent beder om afklaring af hvad, der spørges om. Hvis respondenten ikke 

finder denne tilgang tilstrækkelig, anvendes forklaringerne, som er beskrevet i specificering af spørgsmål i kapitel 7; 

anvend ikke andre definitioner af termer eller forklaringer. 

(g) Hvis respondenterne efterspørger en definition af en term eller en forklaring, der ikke indgår i definitionerne i kapitel 7, 

instrueres de til at besvare spørgsmålet ved brug af egen definition eller fortolkning af ordet, sætningen eller 

spørgsmålets koncept. For at gøre dette anvendes sætninger såsom:  

 Hvad end … betyder for dig 

 Hvad end du regner som… 

2 Uddybende spørgsmål 

Anvend neutrale uddybende spørgsmål efter behov for at hjælpe respondenter med at give beskrivelser, der kræves som del af 

interviewet (f.eks. beskriv venligst…) eller for at nå frem til et enkelt svar. Der bør kun vælges én svarmulighed ved spørgsmål, 

der gør brug af skalaen. Eksempler på hensigtsmæssige uddybende spørgsmål inkluderer følgende: 

 Kan du fortælle mig, hvad du mener med det? 

 Kan du fortælle mig mere omkring det? 

 Hvad synes du? 

 Hvad ville passe bedst - lidt eller noget? 

 Kan du komme i tanke om andre? 

 Hvad er dit bedste bud? 

 Kan du være mere præcis? 

 Kan du give mig dit bedste gæt? 

 Kan du give en overordnet vurdering? 
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3 Situationer som kræver uddybelse 

Det følgende er situationer, der hyppigt kræver uddybelse i WHODAS 2.0. 

Ved ikke 

Hovedreglen når respondenter besvarer et spørgsmål med ”det ved jeg ikke” er at gentage spørgsmålet. Hvis dette mislykkes 

udspørges respondenten en gang før besvarelsen ”ved ikke” (VI) accepteres. Indsatsen for at huske burde blive fremmet med 

en sondering som ”Kan du give mig dit bedste bud?”. Hvis respondenten stadig ikke kan svare, noteres ”VI” i den venstre 

margen. Den computerbaserede version af instrumentet tilbyder en VI svarkategori. 

Ikke relevant 

Respondenter føler indimellem, at et spørgsmål ikke er relevant i forhold til deres situation; for eksempel hvis de ikke er stødt på 

den adspurgte situation (f.eks. spørgsmål D4.5 vedrørende seksuelle aktiviteter). I dette tilfælde besvares spørgsmålet med et 

I/R i den venstre margen eller med I/R svarmuligheden i den computerbaserede version. 

Uddyb alle ”ikke relevant” besvarelser. Hvis respondenter, under uddybelsesprocessen, giver udtryk for at de ikke føler at 

spørgsmålet er relevant fordi de ikke kan udføre aktiviteten, besvares spørgsmålet med et 5 tal på skalaen ”kan ikke udføres”. 

En passende uddybelse i denne situation ville være: 

 Kan du fortælle mig hvorfor dette spørgsmål ikke er relevant for dig? 

Respondenters forklaringer kan eksempelvis bestå af emner såsom at en given aktivitet ikke er kulturelt forventet af dem, eller 

at aktiviteten ikke har fundet sted indenfor de seneste 30 dage. 

Uoverensstemmelser 

Vær opmærksom på uoverensstemmende svar. Henfør respondenter tilbage til informationen på flashcards så ofte som 

nødvendigt, hvis det lader til, at denne information glemmes. For eksempel hvis respondenter besvarer spørgsmålene tydeligt,  

men indikerer vanskeligheder, der skyldes andre årsager end helbredstilstand. Det kan være en hjælp, at anvende 

informationen på flashcardsene som en påmindelse, men undgå at deltage i konfrontation eller at stille åbne 

sonderingsspørgsmål for at afklare de formodede uoverensstemmelser. 

 

9.6 Registrering af data 

 

Anvend ikke rødt blæk eller rød blyant når du registrerer data. Alle svar på åbne spørgsmål skal noteres tydeligt med blok 

bogstaver.  

Lukkede spørgsmål 

Skriv alle svar i de angivne felter  

Indcirkle svar 

De fleste spørgsmål kræver at et svar indcirkles. Sørg for at cirklen kun omfatter et tal, idet computeren kun tillader ét svarvalg.  

  

Formål: 

Efter at have læst dette afsnit om at registrere data vil du være i stand til at:  

 udfylde WHODAS 2.0 interviewskemaer korrekt. 
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Interviewer rettelser 

Hvis et forkert svar er indcirklet fordi respondenterne ændrer mening eller du laver en fejl, sæt en skråstreg (/) gennem det  

forkerte svar og indcirkel det rigtige svar eller skriv det ovenfor. Svar kan nemt ændres i den computerbaserede version af 

instrumentet. 

Udfyldningskoder 

Visse svar kræver at man skriver et tal, i disse tilfælde højre-justér svarene. 

Eksempel 

A3 Hvor mange år har du i alt tilbragt i folkeskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse? 

Svaret ”Ni år” skal skrives som ”09 år”. 

Noter i margen 

Betingede svar til lukkede spørgsmål 
Et betinget svar er et svar som kan kodes, men respondenten modererer svaret med en betingende tilføjelse såsom ”hvis”, 

”undtaget” eller ”men”. Sådanne svar skal kodes og betingelsen skal noteres i venstre margin på skemaet, fordi disse 

kommentarer giver information som er vigtig for forskerne. 

Følg stadig de spring der indikeres af de kodede svar. Nogle gange vil respondenterne hellere forklare deres svar end at 

kvantificere dem. Forklaringer signaleres ofte ved ord som ”fordi”, ”når” eller nogle gange ved brug af et synonym for svaret. 

Disse kommentarer fra respondenter skal ikke noteres i marginen.  

 

Usikkerhed om respondentens svar 

Hvis du er usikker på respondentens svar, gentages spørgsmålet og svaret nedskrives ordret (dvs. hvis du er i tvivl skal du ikke 

omformulere et svar). Hvis et svar er klart, men du er usikker på hvorledes det skal kodes, skal tilstrækkelig information 

registreres i venstre margin, således at den primære forsker eller undersøgelsens koordinator kan træffe en beslutning. Angiv 

også et spørgsmålstegn (?) i venstre margin for at indikere usikkerheden til den primære forsker eller undersøgelsens 

koordinator. 

 
Manglende data 
Oversete spørgsmål 
Såfremt et spørgsmål tilfældigvis overses i løbet af interviewet, skriv “OVERSET” i venstre margin af skemaet. Dette indikerer til 

redaktøren at spørgsmålet ikke blev stillet. 

 

Hvis et overset spørgsmål opdages i løbet af interviewet, gå tilbage og stil spørgsmålet, mens der noteres i marginen at 

spørgsmålet ikke blev stillet i rækkefølge. 

 

Hvis et overset spørgsmål først opdages efter interviewet, besluttes det hvorvidt respondenten skal kontaktes igen eller om det 

skal accepteres, at der mangler data. Den computeradministrerede version tillader ikke videre forløb af interviewet hvis ét 

spørgsmål ikke er besvaret. 

 

Når respondenten ikke ønsker at svare 

Når respondenten ikke ønsker at svare skal det altid registreres ved at skrive ”AFVIST” i venstre margin eller i de anviste felter 

til registrering af svar. Når du bruger computerversionen af instrumentet, kodes afviste spørgsmål som ”ved ikke”. Hvis der 

afslås at svare på et åbent spørgsmål, når computerversionen anvendes, skal der skrives ”respondenten afviste” i det angivne 

felt. 
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Spørgsmål der er sprunget over 

Spørgsmål, som springes over på grund af de angivne regler om spring skal bevares blanke. I computerversionen er spring i 

spørgsmål automatisk indkodet.  

 

Redigering efter interviewet 

Når man gennemfører et interview, kan der være tidspunkter hvor det er nødvendigt at gå på kompromis med dataregistreringen 

for at bibeholde flowet i interaktionen. For at sikre at alle data registreres på meningsfyldt, klart og læseligt vis, skal data 

redigeres ved behov efter nedenstående beskrivelse, når interviewet er overstået.  

 Kort tid efter hvert interview – og før du begynder på det næste – skal det tjekkes grundigt at alle spørgsmål er 

besvaret fuldendt og læseligt. Hvis det er muligt bør dette gøres mens respondenten er til stede, så denne kan hjælpe 

med at rette udeladelser om nødvendigt. 

 I løbet af efterredigering, skrives ”OVERSET” i venstre margin ved alle spørgsmål som utilsigtet blev sprunget over i 

løbet af interviewet. 

 Giv udførte interviews til studiets supervisor med det samme, og ikke senere end en uge efter, således at fejl i 

administreringen kan noteres og procedurer rettes før flere interviews gennemføres. 

 

9.7 Problemer og løsninger 

En liste med hyppigt forekomne problemer ved administrering af WHODAS 2.0 og løsninger på disse er angivet nedenfor.  

 

Løsning 
 
WHODAS 2.0 søger at fastlægge graden af vanskelighed som respondenter udsættes for i forbindelse med aktiviteter de faktisk 
udfører i modsætning til aktiviteter, som de gerne vil kunne udføre, eller som de er i stand til at udføre, men ikke udfører.  
 
Hvis en respondent afholdes fra at udføre en aktivitet på grund af en helbredstilstand, skal itemet kodes som ”5” for ”ekstremt 
eller ikke muligt”. 
 
Hvis en respondent ikke har udført en aktivitet i de sidste 30 dage, men dette ikke skyldes en helbredstilstand, skal itemet kodes 
som ”I/R” for ”Ikke relevant”. 
 

 

Løsning 
 
WHODAS 2.0 måler svar fra respondentens perspektiv eller – i proxy versionerne – fra en proxy respondent, der refererer til 

den primære respondents funktionsevne. Til trods for at en interviewer ikke altid er enig med respondentens svar, skal det svar 

der gives, registreres. Dette kan være frustrerende, men forskere må følge denne standard for at bibeholde en konsistent 

administrering af instrumentet. 

 

 

Problem 

Jeg har svært ved at vide hvornår et svar skal kodes ”Ikke relevant” og hvornår det skal kodes ”Ikke muligt”. 

Problem 

Respondenten giver et svar som ikke stemmer overens med min (eller andres) forståelse af respondentens nuværende 

funktionsevne. 

Problem 

Respondenten giver et svar som ikke tydeligt kan kodes 
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Løsning 
Hvis respondenten ikke giver klare svar, stilles uddybende spørgsmål for yderligere opklaring.  
 

 
Løsning 

Nogle af spørgsmålene i WHODAS 2.0 lyder ens. I visse tilfælde kan respondenter blive irriterede og antage at intervieweren 

ikke lyttede ved et tidligere angivet svar. I denne situation har intervieweren to muligheder:  

 Stil spørgsmålet med en indledning – det vil sige, oplæs spørgsmålet med en indledning, der anerkender tidligere 

svar; for eksempel 

o ”Tidligere fortalte du mig at…, men jeg bliver stadig nødt til at stille dig dette spørgsmål sådan som det står 

skrevet.” 

 Bekræft svaret – det vil sige omformulér spørgsmålet på en måde, som bekræfter informationen som respondenten 
allerede har givet: for eksempel 

o ”Tidligere fortalte du mig… er det korrekt?” 

  

Problem 

Respondenten bliver irriteret over enslydende spørgsmål 
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10 Test dig selv 
 
Dette kapitel tillader læseren, at fuldføre en endelig gennemgang af materialet omfattet af denne træningsmanual.  

Besvar spørgsmålene og gå til side 78 i manualen for at tjekke dine svar. Svaret kan findes i den sektion, der står skrevet i 

parentes ved siden af hvert spørgsmål. Hvis du besvarer et spørgsmål forkert, vend da tilbage til den tilsvarende sektion og 

genlæs den del af manualen. 

Jo grundigere du kender materialet i indeværende manual, desto lettere bliver det at implementere WHODAS 2.0.  

 

10.1 Spørgsmål 
 
1. En respondent har ikke gået en kilometer i de sidste 30 dage grundet en benfraktur, dette item ville kodes som 
 

 a. “Ekstremt/ikke muligt” 
 b. “Ikke relevant” 

 
 
2. En respondent har en rygmarvsskade, og er ikke i stand til at vaske hele sin krop selv. Hun har dog oftest en personlig 

assistent til rådighed, og har ikke vanskeligt ved at vaske sin krop med dennes assistance. Vanskeligheden ved denne 
aktivitet vil kodes som: 

 
 a. “Ekstremt/ikke muligt” 
 b. “Ikke relevant” 

 
 
3. I interview-administrerede versioner af WHODAS 2.0, skal al tekst skrevet med standard skrift læses højt for respondenten. 

 
 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
 
4. Interviewer skal oplæse alle eksemplerne i parenteser for at illustrere pointen 

 
 a. Sandt 
 b. Falsk 
 

5. Respondenten kan enten pege på sit svar på et flashcard, eller give sine svar verbalt 
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
6. Hvis en respondent afbryder intervieweren før han/hun har hørt hele spørgsmålet, skal intervieweren gentage hele 

spørgsmålet fra begyndelsen?  
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 
 

 
7. Hvis en respondent spørger ind til en specifik del af spørgsmålet, skal hele spørgsmålet gentages 
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 
 

8. Hvis en respondent svarer ”Jeg ved det ikke”, og et uddybende spørgsmål ikke fremkalder et andet svar, skal intervieweren 
angive det oprindelige svar 

 
 a. Sandt 
 b. Falsk 
 

 
9. Interviewer kan anvende åbne uddybende spørgsmål for at afklare uoverensstemmelser i en respondents svar  
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 
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10. Hvis en respondent giver et svar, der ikke stemmer overens med interviewerens forståelse af respondentens nuværende 
funktionsevne, skal svaret der angives være: 

 
 a. Respondentens version 
 b. Interviewerens version 

 
11. Hvis en person ikke selv er i stand til at besvare spørgsmålene omkring oplevet vanskelighed, kan en proxy besvarelse 

anvendes. I dette tilfælde skal proxyen udføre 
 

 a. Selv-administreret version, hvor de svarer, som de tror den primære respondent ville svare. 
 b. Proxyversion, hvor de giver udtryk for egne opfattelser  

 
12. I WHODAS 2.0 inkluderer ”helbredstilstande” fysiske og psykiske sygdomme, samt problemer med alkohol og stofmisbrug 

 
 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
13. Standardisering betyder, at du administrerer interviewet på samme måde hver gang  
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
 
14. I WHODAS 2.0 inkluderer ”helbredstilstande” fysiske og psykiske sygdomme, tilskadekomst, men ikke problemer med 

alkohol og stofmisbrug 
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 

 

15. Respondenter skal besvare spørgsmålene under hensyntagen til hvilken grad af vanskelighed de oplever ______ brug af 
hjælpemidler eller personlige assistenter  

 
 a. med 
 b. uden 

 
16. Respondenter skal besvare spørgsmålene under hensyntagen til de værste dag(e) de har haft i de sidste 30 dage.   
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
17. En respondent svarer, at hun ikke har forsøgt at lære en ny opgave i de sidste 30 dage. Efter intervieweren har uddybet 

spørgsmålet, præciserer respondenten, at dette ikke skyldes en helbredstilstand. Dette svar skal kategoriseres  

  
 a. “Ekstremt/ikke muligt” 
 b. “Ikke relevant” 

 
18. Dato skal skrives i det europæiske format dag/måned/år 
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 
 

19. I introduktionen skal du oplyse (sæt to kryds) 
 

 a. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen 
 b. Information vil blive behandlet fortroligt 
 c. De samme typer af problemer, som du har oplevet i dit eget liv 

 
20. Generelt er det en god ide at tale hurtige end almindeligt, så du kan færdiggøre interviewet så hurtigt som muligt.  
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
21. Når en respondent giver mere end tilstrækkelig information. 
 

 a. Notéres kommentarerne omhyggeligt i margenen 
 b. Fortælles respondenten at du har mange flere spørgsmål, der skal stilles 
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22. I WHODAS 2.0 er det meningen, at alt der er skrevet i standard skrifttype skal oplæses for respondenten 
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
23. Tekst skrevet i parenteser skal kun oplæses hvis respondenten ønsker afklaring 
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
 
24. Understreget tekst skal fremhæves for respondenterne. 

 
 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
25. Det er vigtigt at introducere begge flashcards i begyndelsen af interviewet  

 
 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
 
26. Når flashcardene er blevet introduceret, skal de være synlige for respondenten gennem hele interviewet 
 

 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
27. Generelt skal spørgsmålene oplæses for respondenterne præcis som de fremgår af spørgeskemaet.  

 
 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
28. Hvis en respondent svarer førend du har læst hele spørgsmålet, skal du 

 
 a. Acceptere svaret 
 b. Læse resten af spørgsmålet 
 c. Læse hele spørgsmålet igen 

 
29. Du skal anvende den indledende frase “hvor vanskeligt have du ved…” 
 

 a. Før hvert spørgsmål, der er tilknyttet denne frase 
 b. Mere eller mindre hyppigt for at gøre spørgsmålssætningen flydende  

 
30. Spørgsmålet skal uddybes hvis respondenten synes at forstå spørgsmålet, men ikke giver et svar, der stemmer overens 

med spørgsmålets formål 

 
 a. Sandt 
 b. Falsk 

 
31. Intervieweren skal gentage alle svarmuligheder, selv hvis respondenten beder intervieweren om kun at gentage én 

svarmulighed. 
a. Sandt 
b. Falsk 

 
32. Neutrale uddybende spørgsmål bør anvendes frem for at gentage spørgsmålsteksten. 

a. Sandt 
b. Falsk 

 
33. Interviewere kan anvende følgende instrumenter til at registrere data (markér alle som passer) 

a. Blå kuglepen eller blyant 
b. Rød kuglepen eller blyant 
c. Sort kuglepen 
d. Grøn kuglepen 
e. Blyant 
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34. Blanke felter skal udfyldes ”venstre-justeret” 
a. Sandt 
b. Falsk 

 
35. Når en respondent uddyber et svar med ”fordi” eller ”når” skal intervieweren notere disse svar i margenen 

a. Sandt 
b. Falsk 

 
36. Så snart en interviewer opdager at et spørgsmål er blevet sprunget over, skal intervieweren stille dette manglende 

spørgsmål og notere i margenen, at spørgsmålet ikke blev stillet i rette rækkefølge. 
a. Sandt 
b. Falsk 

 
 
10.2 Test dig selv: Svar 
 

1.a (Kapitel 5, sektion 5.3: Oplæring i brugen af WHODAS 

2.0) 

19.a (Kapitel 9, sektion 9.1: specifikationer for interviewer-

administreret version) 

2.b (Kapitel 5, sektion 5.3: Oplæring i brugen af WHODAS 

2.0)  

20.b (Kapitel 9, sektion 9.1: specifikationer for interviewer-

administreret version) 

3.a (Kapitel 9, sektion 9.2: Typografiske konventioner) 21.b (Kapitel 9, sektion 9.1: interviewer-administreret version 

specifikationer) 

4.a (Kapitel 9, sektion 9.2: Typografiske konventioner)  22.a (Kapitel 9, sektion 9.2: typografiske konventioner) 

5.a (Kapitel 9, sektion 9.3: Brug af Flashcards) 23.b (Kapitel 9, sektion 9.2: typografiske konventioner) 

6.a (Kapitel 9, sektion 9.5: Afklaring af upræcise besvarelser) 24.b (Kapitel 9, sektion 9.2: typografiske konventioner) 

7.b (Kapitel 9, sektion 9.5: Afklaring af upræcise besvarelser) 25.b (Kapitel 9, sektion 9.3: Brug af Flashcards) 

8.a (Kapitel 9, sektion 9.5: Afklaring af upræcise besvarelser) 26.a (Kapitel 9, sektion 9.3: Brug af Flashcards) 

9.b (Kapitel 9, sektion 9.5: Afklaring af upræcise besvarelser) 27.a (Kapitel 9, sektion 9.4: Stille spørgsmål) 

10.a (Kapitel 9, sektion 9.5: Afklaring af upræcise 

besvarelser) 

28.c (Kapitel 9, sektion 9.4: Stille spørgsmål) 

11.b (Kapitel 5, sektion 5.2: Former for administrering af 

WHODAS 2.0) 

29.b (Kapitel 9, sektion 9.4: Stille spørgsmål) 

12.a (Kapitel 5, sektion 5.3: Oplæring i brugen af WHODAS 

2.0) 

30.a (Kapitel 9, sektion 9.5: Afklaring af upræcise 

besvarelser) 

13.a (Kapitel 5, sektion 5.3: Oplæring i brugen af WHODAS 

2.0) 

31.a (Kapitel 9, sektion 9.5: Afklaring af upræcise 

besvarelser) 

14.b (Kapitel 5, sektion 5.3: Oplæring i brugen af WHODAS 

2.0) 

32.b (Kapitel 9, sektion 9.5: Afklaring af upræcise 

besvarelser) 

15.a (Kapitel 5, sektion 5.3: Oplæring i brugen af WHODAS 

2.0) 

33.a (Kapitel 9, sektion 9.6: Registrering af data) 

16.b (Kapitel 5, sektion 5.3: Oplæring i brugen af WHODAS 

2.0) 

34.b (Kapitel 9, sektion 9.6: Registrering af data) 

17.a (Kapitel 9, sektion 9.7: Problemer og løsninger) 35.b (Kapitel 9, sektion 9.6: Registrering af data) 

18.a (Kapitel 7, sektion 7.3: Spørgsmål F1-F7: 

Informationsark 

36.a (Kapitel 9, sektion 9.6: Registrering af data) 
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Ordliste  

Aktivitet 
I ’International Classification of Functioning, Disabilility and Health’ (ICF) anvendes termen “aktivitet” i bredeste forstand for, at 
kunne omfatte et individs handling eller udførelse af en opgave uanset hvor kompleks denne er. Termen repræsenterer 
individets syn på sin egen funktionsevne. Aktiviteter inkluderer simple eller grundlæggende fysiske funktioner hos individet 
(f.eks. tage fat om noget eller bevæge et ben), grundlæggende og komplekse psykiske funktioner (f.eks. lære og anvende 
viden), samt en række af fysiske og psykiske aktiviteter med forskellige sværhedsgrader (f.eks. køre bil, interagere med 
mennesker). Andre eksempler på aktiviteter inkluderer egenomsorg og gøremål i hjemmet.  
 
Aktivitetsbegrænsninger 
Vanskelighed som et individ kan opleve under udførsel af aktiviteter. En aktivitetsbegrænsning indbefatter alle de måder hvorpå 
udøvelsen af aktiviteten påvirkes; for eksempel udføre en aktivitet med smerte eller ubehag; for langsomt eller hurtigt, eller på 
forkert tid og sted; akavet eller på anden uventet måde. Aktivitetsbegrænsning kan gå fra en mindre til en markant afvigelse 
(både med hensyn til kvalitet eller kvantitet) i den måde hvorpå aktiviteten udføres på i forhold til hvordan den forventes udført af 
mennesker uden helbredstilstanden.  
 
Aktiviteter i hjemmet 
Aktiviteter, der omfatter fysiske, følelsesmæssige, finansielle og psykologiske behov i hjemmet og i familien. Dette inkluderer 
også opgaver, der traditionelt udføres af mænd, såsom at holde styr på finanserne, reparationer af bil og bolig; håndtering af 
udendørsarealet omkring hjemmet; afhentning af børn fra skole; hjælpe med lektier; og opdragelse af børn.  
 
Barrierer eller hindringer 
Eksterne faktorer i en persons omgivelser, der gennem deres fravær eller tilstedeværelse, begrænser funktionsevne og skaber 
funktionsevnenedsættelse. Dette inkluderer aspekter såsom et utilgængeligt fysisk miljø; mangel på relevante teknologiske 
hjælpemidler; andre menneskers negative holdninger vedrørende funktionsevnenedsættelse; og tjenester, systemer og politik, 
der mangler eller hindrer involvering af mennesker med en helbredstilstand inden for et givent livsområde.    
 
Vanskelighed 
Oplevelse af ubehag, smerte eller nedsat tempo; behov for at anstrenge sig yderligere; eller behov for at udføre en aktivitet 
anderledes 
 
Deltagelse 
En persons involvering i en given situation. Repræsenterer det sociale perspektiv af funktionsevne.  
 
Deltagelsesrestriktioner 
Problemer et individ kan have i forbindelse med involvering i visse givne situationer. Fastlægges ved at sammenligne individets 
faktiske deltagelse med den forventede deltagelse for et individ uden funktionsevnenedsættelse i samme kultur eller samfund.  
 
Facilitatorer 
Faktorer i en persons miljø, der gennem deres fravær eller tilstedeværelse, forbedrer funktionsevne eller reducerer 
funktionsevnenedsættelse. Dette inkluderer aspekter som et tilgængeligt fysisk miljø; tilgang til relevante hjælpemidler; andre 
menneskers positive holdninger til funktionsevnenedsættelse; og tjenester, systemer og politik, der søger at øge involvering af 
alle mennesker med en helbredstilstand inden for ethvert livsområde. Fravær af en faktor kan også være faciliterende (f.eks. 
fraværet af stigma eller negative holdninger). Facilitatorer kan forhindre, at nedsat funktionsevne eller aktivitetsbegrænsning 
udvikler sig til en deltagelsesrestriktion, idet disse kan forbedre den faktiske præstation, på trods af personens 
kapacitetsproblem. 
 
Funktionsevne 
En samlebetegnelse for kropslige funktioner og strukturer, aktiviteter og deltagelse. Betegner de positive aspekter af 
interaktionen mellem et individ (med en helbredstilstand) og individets miljømæssige og personlige kontekst.  
 
Funktionsevnenedsættelse 
En samlebetegnelse for nedsat funktion, aktivitetsbegrænsninger og deltagelsesrestriktioner. Betegner de negative aspekter af 
interaktionen mellem et individ (med en helbredstilstand) og individets miljømæssige og personlige kontekst.  
 
Helbredstilstand 
En sygdom, der er kort – eller langvarig; en tilskadekomst (f.eks. ved en ulykke); psykiske eller følelsesmæssige problemer, der 
kan variere fra stress grundet dagligdagsproblemer til mere alvorlige former for psykisk sygdom; eller problemer med alkohol – 
og stofmisbrug.  
 
Hjælpemidler 
Al udstyr og alle apparater, som individet med en helbredstilstand bruger for, at kunne udføre en aktivitet.  Apparater kan være 
avancerede (f.eks. computer til at fremme kommunikation) eller simple (f.eks. langskaftede svampe til badning) 
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Kontekstuelle faktorer 
Den fuldstændige baggrund for en persons liv og levemåde, inkluderende eksterne miljømæssige faktorer samt interne 
personlige faktorer.  
 
Miljømæssige faktorer 
Kontekstuelle faktorer, som danner ramme for personens liv og levemåde. Disse er sammensat af komponenter fra det naturlige 
miljø (vejr og terræn); det menneskeskabte miljø (redskaber, indretning og bebyggelse); sociale holdninger, vaner, regler, 
praksisser og institutioner, samt andre individer.  
 
Nedsat funktion 
Tab eller anormalitet i kropslige strukturer eller fysiologisk funktion (inklusiv psykiske funktioner). ”Anormalitet” refererer kun til 
en signifikant variation fra etablerede statistiske normer (dvs. en afvigelse fra en populations middelværdi) og skal kun 
anvendes i denne sammenhæng. Eksempler på nedsat funktion kan være tab af en arm, et ben eller synet. I tilfælde af en 
skade på rygraden, vil den resulterende lammelse være en nedsat funktion.  
 
Personlig assistance 
Enhver form for assistance fra en anden person til at hjælpe ved udførelsen af en aktivitet. Kan være lønnet, ulønnet og kan 
udføres af et familiemedlem eller ansat hjælp. Personlig assistance kan være fysisk hjælp eller verbale påmindelser, ledetråde, 
stikord, tilstedeværelse, supervision eller psykologisk hjælp.   
 
Personlige faktorer 
Kontekstuelle faktorer, der danner ramme for en persons liv og levemåde bestående af funktioner, der ikke vedrører en 
helbredstilstand eller funktionsevnenedsættelse. Dette inkluderer alder, etnicitet, køn, uddannelsesmæssig baggrund, 
erfaringer, personlighed og karaktertræk, dygtighed, andre helbredstilstande, motionsvaner, generelle vaner, opdragelse, 
coping strategier, social baggrund, profession, samt tidligere og nuværende erfaring.  
 
Seksuel aktivitet 
Seksuel aktivitet inkluderer omfavnelse, kys, kærtegn, andre intime eller seksuelle handlinger samt samleje.  

 

 

 

 

 


