
De første danske EDAQ brugere. 
 

Den 4. april fik de første 18 danske ergoterapeuter anerkendelse som registrerede EDAQ brugere 
efter deltagelse i et seminar med den svenske ergoterapeut ,dr. Med Ulla Nordenskiold arrangeret af 
LFG - reumatologi. 
EDAQ – Evaluation of Daily Activities Questionaire er et valideret undersøgelsesredskab i form af 
et spørgeskema udarbejdet til leddegigtpatienter af Ulla Nordenskiold og hun har selv brugt det i sin 
doktorafhandling ”Daily Activities in Women with Rheumatoid Arthritis” (1996). 
Selve spørgeskemaet består af 3 dele og skal udfyldes af patienten selv efter grundig vejledning. 
• Den første del består af spørgsmål vedrørende patientens selvopfattelse af smerter, træthed mm. 

Ved brug af VAS skalaer. 
• Den anden del består af spørgsmål angående 102 daglige aktiviteter fordelt på 11 områder. Her 

skal patienten først svare på, hvordan en opgave udføres på normal måde og derefter hvordan 
den samme opgave udføres med eventuelt hjælpemiddel eller anden arbejdsmetode f.eks. brug 
af 2 hænder. Patienten skal angive graden af besvær opgaven giver. 

• I den tredje del skal patienten oplyse hvilke hjælpemidler hun/han har, hvad hun/han synes om 
dem, og hvad hun/han synes om det, at bruge hjælpemidler 

 
Der er i hele spørgeskemaet plads til individuelle tilføjelser i form af egne ideer og nye problemer. 
 
Ved at bruge skemaet kan man bl.a. synliggøre effekten af brug af hjælpemidler og ledbeskyttelse, 
som jo er en meget væsentlig del af det ergoterapeutiske behandlingstilbud til leddegigtpatienter. 
Besvarelser kan bruges på flere måder – dels kan man udregne scorer, og dels kan man vise 
patientens udvidede formåen via et såkaldt spindelvæv med indtegnede ADL-områder . Man kan 
også sammenfatte besvarelser udfra en gruppe patienter. 
 
Hidtil har spørgeskemaet HAQ – Health Assessment Questionaire været meget benyttet indenfor 
reumatologien, og det er da også dette spørgeskema der oprindeligt var udgangspunktet for EDAQ 
– men hvor HAQ giver patienten dårligere score, hvis der benyttes hjælpemidler, så viser EDAQ 
netop værdien for patienten i dagligdagen ved at kunne bruge et hjælpemiddel. Eller sagt på en 
anden måde så bruges scoren fra HAQ til at bedømme patientens kropsfunktion – skønt baseret på 
ADL – formåen, mens EDAQ viser effekten på patientens aktivitet og deltagelse ved at ændre på 
omgivelsesfaktorer. 
Endelig kan skemaet også bruges til direkte at afdække konkrete ADL – problemer for den enkelte 
patient, ligesom den inspirer patienten til at overveje, hvordan hun/han udfører de forskellige 
aktiviteter. 
Man skal dog huske at selvom skemaet er meget detaljeret, så dækker det kun personlige og 
hjemlige opgaver og ikke områder som fritid og arbejde. 
 
På seminaret fik de 18 ergoterapeuter afprøvet den danske oversættelse af EDAQ og manualen 
hertil. Det gav en hel del spørgsmål som vi fik afklaret, ligesom der blev fundet et par fejl i 
oversættelsen. Der blev ligeledes lagt plan for det videre arbejde som først består i at få afprøvet 
skemaet i praksis på ca. 100 patienter og så beslutte at indgå i forskellige projekter. Der blev dannet 
samarbejdsgrupper mellem deltagerne til det videre arbejde, og det blev besluttet at følge seminaret 
op ved en senere temadag indenfor et år. 
 
Ulla Nordenskiold indviede os i forskellige svenske projekter, hvor EDAQ – skalaen har været 
brugt og hvilke projekter, der aktuelt er i gang i Sverige. Hun arbejder også med at bruge ICF          



(International Classification of Functioning, Disabilty and Health) i forhold til EDAQ , idet de 
stemmer vældig godt overens. 
 
For LFG – reumatologi er det et stort skridt at EDAQ – spørgeskemaet nu er ”søsat” i Danmark. 
Det var ved et kursus for ergoterapeuter om behandling af gigtpatienter i 1999 på Københavns 
Kommunehospital med bl.a. Ulla Nordenskiold og Forskningschef dr. Med. Bente Danneskiold –
Samsøe (som også underviste i forskellige undersøgelsesmetoder ved dette kursus) at LFG – 
reumatologi blev dannet. 
Dengang var et af målene efter kurset at få oversat EDAQ-skalaen, så vi kunne bruge dette skema 
til at dokumentere effekt af ergoterapi til gigtpatienter. Det er således en stor tilfredsstillelse for os 
der var med fra starten, at vi nu er kommet så langt. Vi sætter vores forhåbninger til at brugen af 
EDAQ-skalaen kan være med til at skabe mere interesse for reumatologiske patienter både udenfor 
og indenfor ergoterapeutkredse. Og vi håber vi kan få gang i nogle spændende projekter, der kan 
dokumentere effekten af det vi arbejder med. 
 
Ergoterapeuter har meget godt at tilbyde gigtpatienter - jævnfør den nys udkomne MTV – rapport – 
det er på tide at flere opdager det. De 18 ergoterapeuter, der deltog på kurset og nu er certificerede 
til at anvende EDAQ – skalaen, har i hvertfald fået inspiration – og et meget spændende 
ergoterapeutisk reskab at arbejde videre med. 
 
Ingrid Wee, ergoterapeut 
Formand LFG – reumatologi. 
 
 
 
 


