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JAMAR -  

Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment Report 

Type instrument 
 

Spørreskjema (selvrapporteringsverktøy (PROM)) ved 

barneleddgikt/juvenil idiopatisk artritt) 

Målgruppe 
 

Pasienter med juvenil idiopatisk artritt 

 

ICF-nivå 
 

Kroppsfunksjon, aktivitet og deltakelse  

 

Anvendes av 
 

Helsepersonell 

Kort beskrivelse 
 

JAMAR er et selvrapporteringsverktøy som brukes av pasienter med 

barneleddgikt og deres foreldre, for å kartlegge pasienters og foreldres 

opplevelse av flest mulige sider ved sykdommen.  

JAMAR finnes i to versjoner; en for foreldre til barn fra 2 til 18 år og en 

språktilpasset versjon for barn/ungdom fra 7 til 18 år.  JAMAR består av 

15 delkomponenter innen hovedområdene fysisk funksjon, smerte, 

sykdomsaktivitet, sykdomsforløp, morgenstivhet, affiserte ledd samt 

ekstra-artikulære plager som feber og utslett, velbefinnende, 

medikamenter (compliance og bivirkninger), tilfredshet med nåværende 

tilstand, samt fysisk og psykososial livskvalitet. Skjemaet gir ikke en 

totalskår, men en rekke delskår og inneholder flere ulike velkjente 

måleverktøy som Visuell Analog Skala (VAS), Juvenile Arthritis 

Functionality Scale (JAFS) og Pediatric Rheumatology Quality of Life Scale 

(PRQL) (Røisland 2016, masteroppgave). 

 

Utviklet av  
 

Skjemaet er utviklet av syv barnerevmatologer i Italia tilknyttet PRINTO 

(Paediatric Rheumatology International Trials Organisation). 

Utarbeidelsen av skjemaet er basert på lang erfaring med klinisk arbeid 

og forskning på barn og unge med JIA samt på litteraturgjennomgang på 

foreldre/pasient relatert utkomme hos voksne og barn med kronisk 

revmatisk sykdom (Filicamo et al. 2011).  

  

Oversatt til norsk 
 

Det er laget en norsk versjon av JAMAR (Flatø et al. 2018). 

Testet for 
metodiske 
egenskaper 
(reliabilitet, 
validitet, 
sensitivitet) 

Den norske versjonen av JAMAR er funnet å være et valid verktøy for 

vurdering av barn med JIA og er velegnet til rutinemessig bruk i 

klinikken. De kvantitative delene av den er også egnet til bruk i klinisk 

forskning (Flatø et al.2018).  
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Anskaffelse 
 

Klikk her for norske og engelske utgaver av skjemaet. 
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