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Diagnostisk 
test 

 

Minimal Eating 
observation 
form 

MEOF-II, er en 
kategorisk 
skala med 3 
dimensioner af 
vanskeligheder 
med at spise  

og i alt 11  

specifikke 
vanskeligheder 
med at spise, 
som er 
retningsgivend
e for 
handlinger.  

+ Sample 1 

50 patienter (30 mænd 
og 20 kvinder) indlagt 
konsekutivt på et 
apopleksiafsnit. Af disse  

havde 54 % brug for total 
eller delvis hjælp til 
spisning.    

 

Sample 2 

I alt 2600 patienter (1726 
fra kommunale 
institutioner og 874 fra 
hospitalsafdelinger) 
indgik i en undersøgelse, 
der havde til formål at 
kortlægge vanskeligheder 
med at spise hos 
patienter indlagt på 
hospital (874 patienter) 
og på 57 særlige 
rehabiliterende afdelinger 
i 6 kommuner (1726) 
beboere. 

Af de 2400 patienter var 

Inter- rater 
reliabilitet 

Blev udført af en 
sygeplejerske og af 
20 mindre 
uddannede 
observatører.  

 

Intern validitet af 
MEOF-II  

Der anvendes faktor 
analyse til vurdering 
af den interne 
validitet. Angives   

 Chronbach’s alfa 
værdier. 

  

Kriterievaliditet 
(ekstern validitet) 

Der anvendes 
logistisk regression 
til vurdering af 
sammenhængen 
mellem flere 

Inter-rater 
reliabilitet 

Overensstemmelse 
mellem 
observatørerne 

på 89 %. Total 
Kappa værdi blandt: 
Uddannede  0.89. 
Utrænede 0.70 

Intern validitet 

Chronbach’s alfa for: 

Fødeindtagelse 0.63; 
Synkeprocessen: 
0.66; 

Energi / appetit: 
0.61. 

Alfa > 0.70 er god 
stabilitet 

 

Kriterievaliditet 

Der ses en statistisk 
signifikant 
sammenhæng 

Inter-rater 
reliabilitet er god.  

 

 

 

 

 

 

 

Den interne 
validitet af MEOF-‐	  II	  
er 
tilfredsstillende. 
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444 apopleksi patienter. 

Gennemsnitsalder 80 år 
(SD 14.3). 

 

eksterne kriterier  

(lavt BMI & vægttab 
og køn & alder)  og  
instrumentets 
hovedområder.   

mellem de to 
eksterne kriterier 
lavt BMI og vægttab 
og vanskeligheder 
med at spisene 
’energi og appetit’ og 
’synkeprocessen’. 

Derudover ses nogle 
komplicerede 
sammenhænge 
mellem de interne 
kriterier, som er 
vanskelige at tolke. 

 

Der foreligger 
ikke gylden 
standard på 
området, det er 
derfor ikke muligt 
at testet for  
sensitivitet og 
specificitet.  

 

Generelt om  

MEOF-II: Det kan 
med en kort 
introduktion 
anvendes af alle 
involverede 
personalegrupper. 

 

 


