DISABILITIES OF THE ARM, SHOULDER AND
HAND
(HANDICAPS I ARM, SKULDER OG HÅND)

DASH
SCORING MED DASH
I foråret 2002 indførte vi en revideret scoringsmetode for DASHspørgeskemaet. Denne nye metode er algebraisk ligeværdig med
den originale, men den er enklere, mere effektiv og mindre
kompliceret at anvende, når der skal tages stilling til manglende
data. Vi anbefaler derfor at anvende denne reviderede metode.
Men uanset hvilken metode du bruger, vil det ende op med
samme score.
DASH-scoringen indeholder to komponenter: handicap/symptommodulet (30 spørgsmål med svarværdi 1-5) og de
valgfrie afsnit vedr. sport/musik på højt niveau eller arbejde (4
spørgsmål med svarværdi 1-5).
Handicap-/symptommodulet
Scoring kan kun beregnes, hvis mindst 27 af de 30 spørgsmål er
besvaret. De angivne værdier for alle afgivne svar lægges sammen
og gennemsnittet beregnes, hvilket giver en samlet scoring
mellem 1 og 5.
Dette tal omregnes til en scoring mellem 0 og 100 ved at trække 1
fra og gange med 25. Jo højere scoring, des mere udtalt handicap.
DASH handicap-/synptomscore = [(summen af n svar/n)-1] x 25
hvor n er lig med antallet af afgivne svar.
Valgfrit arbejdsmodul og modul for sport/musik
Hvert af de valgfrie moduler består af 4 spørgsmål, som pga.
spørgsmålenes karakter enten kan eller ikke kan bruges af
enkeltpersoner. Målet med de valgfrie moduler er at identificere
de specifikke problemer, som professionelle atleter/musikere eller
andre grupper af erhvervsaktive kan komme ud for, men som ikke
påvirker deres dagligdags aktiviteter og som følge heraf måske
ikke ”afsløres” i DASH’ens afsnit med 30 spørgsmål.
Samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor anvendes til at
udregne scoringen i de valgfrie moduler på 4 spørgsmål. Alle 4
spørgsmål skal være besvaret, for at scoring kan udregnes. Læg
blot de angivne værdier for hvert svar sammen og divider med 4
(antallet af spørgsmål); træk 1 fra og gang med 25 for at få en
scoringsværdi mellem 0 og 100.
Manglende svar
Hvis mere end 10 procent af spørgsmålene (dvs. mere end 3
spørgsmål) står ubesvaret, kan du ikke udregnes en DASH
handicap-/symptomscoring. Ifølge samme regel (dvs. at højst 10
procent af spørgsmålene må stå ubesvaret), kan ingen manglende
svarværdier tolereres i modulet vedr. sport/musik på højt niveau
eller arbejde, da modulerne kun består af 4 spørgsmål.
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