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Side 1 

Bilag 4  

1 SfR Checkliste 5:           Undersøgelser af diagnostiske tests 

Forfatter, titel: McLaren SMG. Dickerson JWT. Measurement of eating disability in an 
acute stroke population (EDAS) 
Tidsskrift, år: Clinical Effectiveness in Nursing 2000; 4:109-120 

Checkliste udfyldt af: AR, SC, YAH 

2 1. INTERN GYLDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

2.1 Blev testen sammenlignet med 
en valid referencestandard 
(”Gold standard”)? 

Ja 2. Opfyldt i tilstrækkelig grad 
I mangel af sammenlignelig referencestandard blev 
EDAS sammenlignet med Barthel Index, som 
indeholder en kategori om hjælp til spisning, som 
del af daglig livets almindelige funktioner, dvs. at 
der testet for convergens validitet.  

2.2 Blev testen og 
referencestandarden vurderet 
uafhængigt (blindet) af 
hinanden? 

Ja 3. Opfyldt i nogen grad 
Begge test blev udført på samme tid på 35 patienter 
af én bedømmer.   

2.3 Blev patienter udvalgt til 
referencestandarden 
uafhængigt af testresultatet?  

Ja 2. Opfyldt i tilstrækkelig grad 
 

2.4 Blev såvel referencestandarden 
som den diagnostiske test målt 
på alle patienter? 

Ja 2. Opfyldt i tilstrækkelig grad 
 

2.5 Blev referencestandarden målt, 
før en intervention/behandling 
blev iværksat på baggrund af 
initiale testresultater?  

6. Ikke anvendeligt på den aktuelle artikel 

2.6 Blev forskellige test 
sammenlignet i et validt 
design?  

2. I den givne situation opfyldt i tilstrækkelig grad, 
idet 24 timers energi behov (slight scores 1-5), 
(moderat scores 6-10), og (severe scores 11-16) for 
hvert trin blev sammenlignet med referenceværdier 
for fødeindtag.   

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 
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2.1 I hvilken grad var 
undersøgelserne udført for at 
minimere risikoen for bias?         
Anfør ++, + eller ÷. 

+ 

2.2 Hvis bedømt som + eller ÷, i 
hvilken grad kan bias påvirke 
undersøgelsesresultatet? 

Alle målinger er udført af samme person. 

2.3 Er undersøgelsens resultat 
direkte anvendeligt på 
referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

EDAS er uden tvivl et instrument, der giver 
detaljerede oplysninger om den hjælp, som en 
borger med apopleksi relaterede vanskeligheder 
med at spise har brug for. Problemet er, at det er 
meget omfattende, og vil næppe kunne anvendes af 
alle i plejegruppen. 
Der findes kun ganske få publicerede artikler, der 
beskriver brugbarheden af EDAS. 

3. RESULTATER OG KOMMENTARER  
3.1  Var metoden der anvendtes til at 

vurdere testen i fht. 
referencestandarden 
tilstrækkelig? 

 

Da der ikke findes en gylden standard skønnes det 
at den anvendte metode er tilstrækkelig til 
vurdering af instrumentets validitet..    

 


