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Kære forældre 
 

Vi har brug for jeres hjælp! 

 
Vi vil gerne blive bedre til at vurdere barnets færdigheder med udgangspunkt i jeres hverdag. På den 
måde håber vi, at fagpersoner kan blive bedre til at rådgive samt sætte realistiske og meningsfulde mål 
sammen med jer og jeres barn.  
 
PEDI-CAT er et måleredskab til børn og unge mellem 0-20 år. Det måler børn og unges færdigheder 
indenfor daglig aktivitet, bevægelse, sociale og kognitive færdigheder samt ansvarlighed.  
PEDI-CAT er oversat til dansk men vi mangler at undersøge, om danske børn er sammenlignelige med 
de amerikanske børn, som testen tager udgangspunkt i.  
 
Vi har indsamlet data på børn uden en funktionsevnenedsættelse, men mangler nu data fra børn med 
en funktionsevnenedsættelse. 
Derfor søger vi forældre til et barn mellem 0-20 år med en funktionsevnenedsættelse, såsom spastisk 
lammelse (Cerebral Parese, CP), kromosomafvigelser, rygmarvsbrok, autisme eller ADHD. Graden af 
funktionsevnenedsættelse er underordnet, men det er vigtigt at barnet har fået diagnosen stillet og at 
denne har en indflydelse på barnets hverdag.    
 
Vi håber, at I vil hjælpe os med at udfylde PEDI-CAT spørgeskemaet. Vi forventer, at det tager omkring 
50 minutter at udfylde hele spørgeskemaet.  
Hvis I ønsker at udfylde spørgeskemaet, så tryk på linket eller QR-koden, så 
kommer I videre til spørgeskemaet og yderligere information om projektet.  
I kan anvende computer, tablet eller en smartphone. I kan til en hver tid 
gemme og vende tilbage for at færdiggøre jeres besvarelse på et senere 
tidspunkt. Ved endt besvarelse har I mulighed for at downloade besvarelsen. 
 

Tryk på: https://redcap.link/PEDI-CAT eller anvend QR-koden:  
 
Ved spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os på teathomsen@gmail.com 

 
På forhånd mange tak for hjælpen 
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