CHAQ - Childhood Health Assessment Questionnaire
Type instrument

Spørreskjema (selvrapportering - PROM)

Målgruppe

CHAQ er et diagnosespesifikt instrument utviklet for å kartlegge
funksjonsnivå i daglige aktiviteter hos barn med JIA i alderen 1-19 år.
Det er det mest benyttede instrumentet innen forskning for å måle
fysisk funksjon hos barn med JIA i alderen 1-19 år. Benyttes også ved
juvenil dermatomyositt (Huber et al 2001) og SLE (Meiorin et al 2008).

ICF-nivå

Aktivitet og deltakelse

Anvendes av

Flere faggrupper

Kort beskrivelse

Skjemaet fylles ut av pasienten selv ( ) eller foreldrene (opp til barnet
er ca. 10 år). CHAQ evaluerer funksjon innen 8 områder (stelle og kle
på seg, reise seg, spising, gange, hygiene, å rekke, grep, aktiviteter).
Inneholder 30 spørsmål. Spørsmålene er gradert på en skala fra 0-3,
hvor høy skår indikerer dårlig funksjon. Oppgaven med høyest skår
innen hvert område regnes med i funksjonsskåren. Hvis barnet
trenger hjelp av en person eller et hjelpemiddel, øker skåren på
oppgaven med ett poeng. CHAQ inneholder også to VAS-skalaer; en
for smerte og en for generell velvære.

Utviklet av

CHAQ er videreutviklet fra Stanford Health Assessment Questionnaire
(HAQ) for å passe til barn i alderen 1-19 år (Singh et al 1994).

Oversatt til norsk

Finnes norsk versjon

Testet for
metodiske
egenskaper
(reliabilitet,
validitet,
sensitivitet)

Den norske versjonen av CHAQ er i en studie funnet å være et valid
og reliabelt instrument for å måle funksjonsnedsettelse hos barn med
JIA (Flatø et al 1998). Det er beskrevet tak-effekt når CHAQ er
benyttet til å måle endring i fysisk funksjon (Ruperto et al. 1999, Flatø
et al. 1998, Tennant et al 2001, Groen et al. 2010).
Den norske versjonen av CHAQ er et reliabelt og valid instrument for
funksjonell, fysisk og psykososial undersøkelse av barn med Juvenil
Idiopatisk Artritt (Selvaag et al 2011).
CHAQ viste moderat responsivitet for klinisk endring, "construct
validity", gjennomføring, internal consistency og diskriminerende
evne. CHAQ er et godt instrument for å måle funksjonsnedsettelse
hos pasienter med aktiv SLE (Meiorin et al 2008).
CHAQ er et valid instrument for å måle fysisk funksjon ved juvenil
idiopatiske inflammatoriske myopatier (Huber et al 2001).

Anskaffelse

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/NasjonalKompetansetjeneste-for-Barne-og-

NAKBUR 2020, revidert av spesialfysioterapeut Ulrika Nilsson

Ungdomsrevmatologi/Documents/Kartleggingsverkt%C3%B8y/CHAQ
_barn-kartleggingsverkt%C3%B8y.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/NasjonalKompetansetjeneste-for-Barne-ogUngdomsrevmatologi/Documents/Kartleggingsverkt%C3%B8y/CHAQ
_ungdom-kartleggingsverkt%C3%B8y.pdf
Nyttige linker/
tilleggsinformasjon

Det er publisert noen studier med reviderte utgaver av CHAQ hvor
det er forsøkt å ta hensyn til den rapporterte tak-effekten (Groen et
al 2010).
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