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Kære Kollegaer og Samarbejdspartnere.
PEDI-CAT er et internetbaseret måleredskab til at afdække daglige aktiviteter, mobilitet, sociale og
kognitive egenskaber samt ansvar ift. udførelse af komplekse daglige gøremål. Testen kan anvendes
til børn og unge med fysiske, psykiske eller adfærdsmæssige funktionsnedsættelser i alderen 0-20 år.
PEDI-CAT er en videreudvikling af PEDI og er en ny og kortere internetbaseret udgave, der udvælger
relevante spørgsmål, som er tilpasset barnets/den unges funktion. PEDI-CAT er blevet oversat til
dansk og blev lanceret på Pearson i januar 2021 (https://www.pearsonclinical.dk/pedicat-dk ).
Vi er i gang med at validere den danske udgave og har allerede indhentet spørgeskemaer på børn
UDEN funktionsnedsættelser. Nu mangler vi udfyldte spørgeskemaer fra børn MED
funktionsnedsættelser mellem 0-20 år.
Vi håber derfor, at I vil hjælpe os med at give informationsmaterialet til forældre til børn mellem 020 år med forskellige typer af funktionsnedsættelser, således at vi kan efterprøve PEDI-CAT på dansk.
Denne undersøgelse indgår i det europæiske samarbejde om PEDI-CAT.
De forældre, som ønsker at udfylde spørgeskemaet skal trykke på linket eller anvende QR-koden, så
kommer de videre til spørgeskemaet. Her bliver de bedt om at udfylde en samtykkeerklæring inden
de kan gå videre til spørgeskemaet.
Vi er opmærksomme på, at der er rigtig mange spørgsmål, som forældrene skal svare på, men for at
kunne udregne aldersnormer, og validere testen på dansk, er det nødvendigt, at de besvarer ALLE
spørgsmål - også dem som omhandler aktiviteter, som barnet endnu ikke gør eller er vokset fra.
I besvarelsen skal forældrene svare det, der falder dem umiddelbart naturligt ved hvert spørgsmål
eller svare ”ved ikke”. Det er vigtigt, at vi får svar på ALLE spørgsmål, så den danske databank kan
bruges i det videre arbejde. Vi forventer, det vil tage omkring 50 min. at udfylde hele spørgeskemaet.
Undersøgelsen er anmeldt og godkendt af Datatilsynet efter persondataloven. Data i relation til
undersøgelsen er omfattet af den lovmæssige tavshedspligt. Undersøgelsens resultater vil blive
offentliggjort på en sådan måde, at ingen enkeltpersoner vil kunne identificeres.
Ved eventuelle spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på mail:
tea.noergaard.thomsen@regionh.dk
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