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Procedure for oprettelse og vurdering af måleredskab 

 

 

1. Forberedelse 

Den/de ressourceperson(er), som ønsker at oprette et givent måleredskab, 

kontakter den ansvarlige fagkonsulent for måleredskaber mhp. afklaring af 

vurderingsproces og andre tvivlsspørgsmål.  

2. Vurdering 

Ressourcepersonen udfylder vurderingsskemaet i forhold til alle metrisk 

relevante egenskaber. På baggrund af måleredskabers fastlagte kriterier (se 

vurderingsskema) og oplysningsgraden for de metriske egenskaber på 

måleredskabet udarbejder ressourcepersonen en samlet konklusion, som 

præciserer, hvorvidt måleredskabet vurderes brugbart eller ikke-brugbart til 

almen fysioterapi praksis (IKKE forskning). Konklusionen skal godkendes af 

fagkonsulenten for måleredskaber. Ved uenighed om konklusionen, kan en 

tredje uafhængig part involveres. Ressourceperson og fagkonsulent udpeger i 

fællesskab denne tredje part.  

Fagkonsulenten på måleredskaber har til enhver tid vetoret omkring oprettelse 

af måleredskaber. 

 

3. Oprettelse af måleredskab  

Når der foreligger godkendt vurderingsskema og konklusion, udarbejder 

ressourcepersonen en beskrivelse af det vurderede måleredskab til 

hjemmesiden. Beskrivelsen må maximalt fylde en A4 side. Beskrivelsen skal 

omfatte følgende overskrifter: 

 Formål/beskrivelse 

o Hvad måler måleredskabet på (ex. balance)? 

o ICF dimension 

o Målgruppe: 

 Diagnose specifikt (hvilke) 

 Generisk  

 Evt. aldersgruppe, når anvendelsesafgrænsning 

eksisterer 

 Konklusion af brugbarhed af måleredskabet  

o Hvad er den samlede vurdering af målemetoden mht. 

brugbarhed, fordele og begrænsninger og evt. mangler. 

 Tidsforbrug i forhold til forberedelse, udførelse og opsamling af test 

 Udgifter ifm. anvendelse af test (licens, evt. udstyr, hvis relevant) 

 Krav til udstyr, evt. beskrivelse af, hvor særligt udstyr kan rekvireres 
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 Kompetencekrav i forhold til udførelse af test 

 Scoring 

o Klinisk relevant ændring i score beskrives 

o Beskrivelse af, hvordan score noteres/udregnes 

o Hvis scoring kræver særlige kompetencer, beskrives hvilke 

(evt. overskrift kompetencekrav) 

I beskrivelsen vedhæftes:  

 Vurderingsskema 

 Testmanual 

 Testprotokol  

 Oversættelsesprocedure (relevans afhænger af type måleredskab) 

 Evt. FAQ liste, hvis den er udarbejdet 

 Referenceliste med centrale studier om måleredskabet (ikke 

udtømmende) 

4. Formidling af måleredskabet på fysio.dk 

Når beskrivelsen af måleredskabet er godkendt, og relevante bilag (læs pkt. 2 

og 3) er modtaget, lægges måleredskabet på hjemmesiden www.fysio.dk. 

Denne arbejdsopgave varetages af fagkonsulent eller anden relevant 

medarbejder i sekretariatet. 

5. Opdatering 

Måleredskabet opdateres minimum en gang hver 3. år af relevante 

ressourcepersoner. Denne proces er ikke nærmere specificeret i denne 

procedurebeskrivelse. Særskilt procedure vedrørende opdatering udarbejdes 

inden udgangen af 2015 i samarbejde med projektgruppen og Dansk Selskab 

for Fysioterapi. 

 

Ovenstående procedure er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Nina 

Beyer, Morten Tange Kristensen, Lars Henrik Larsen og Henrik Hansen. 

Proceduren har været sendt i høring til alle offentlig ansatte ledere i DFYS 

medlemsdatabase mhp. at videregive papiret til høring hos ansatte 

udviklingsfysioterapeuter. Videre har alle privat praktiserende fysioterapeuter 

der modtager praksis nyhedsmail fra DFYS været inviteret til at afgive høring. 

Proceduren er godkendt og vedtaget af bestyrelsen i Dansk Selskab for 

Fysioterapi i august 2014. 

 


