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Formål: Formålet med studiet var at validere det fysioterapeutiske måleredskab 
The Cumulated Ambulation Score (CAS) til patienter med hoftenær fraktur ud fra 
tre valideringskriterier; inter-tester reliabilitet af CAS, concurrent validitet af CAS 
og Barthel-100 samt face validitet af CAS.  
Design: Studiet var opbygget af tre del-studier, som enkeltvis belyste de tre 
valideringskriterier.  
Inter-tester reliabilitet af CAS og concurrent validitet af CAS og Barthel-100 blev 
analyseret på patienter indlagt akut med hoftenær fraktur på Traumeafsnittet, 
E4, Århus Universitetshospital. Tidligere studier havde påvist, at der som 
minimum skulle inkluderes 50 patienter i denne type studier, hvorfor dette antal 
patienter blev valgt.  
Face validitet af CAS blev undersøgt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, 
baseret på 23 fysioterapeuter fra 6 udvalgte sygehuse. Spørgeskemaet 
omhandlede deres forståelse og anvendelse af CAS i daglig fysioterapeutisk 
praksis.  
Målgruppe: Patienter indlagt akut med hoftenær fraktur, samt fysioterapeuter 
som til dagligt behandlede patientgruppen på sygehuse.  
Intervention: Inter-tester reliabilitet blev analyseret ved hjælp af kappa 
statistisk baseret på to fysioterapeuters uafhængige præ - og postoperative CAS 
scoringer på de samme patienter indlagt akut med hoftenær fraktur. Analysen af 
concurrent validitet af CAS og Barthel-100 blev belyst med korrelationen mellem 
totale præ - og postoperative scoringer fra de to måleredskaber på de samme 
patienter. Analysen af face validitet af CAS byggede på deskriptiv analyse af 
fysioterapeuternes forståelse og anvendelsen af CAS i daglig praksis.  
Implementering: CAS havde en høj inter-tester reliabilitet både præ - og 
postoperativt, ligesom der var en pæn korrelation mellem CAS og Barthel-100. 
Herudover opfattedes CAS af fysioterapeuterne som et validt og brugbart 
måleredskab til patientgruppen i daglig fysioterapeutisk praksis.  
Resultaterne konkluderede, at CAS fuldgyldigt kan anvendes til patientgruppen, 
og med fordel kan implementeres som nationalt scoringsredskab i Det Nationale 
IndikatorProjekt (NIP). 
Tidsperspektiv: Studiet var specialeafhandling fra Den Sundhedsfaglige 
Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet, med afslutning juni 2010. 



 


