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Användningsområde
EQ-5D är en standardiserad självskattningsskala för hälsostatus utvecklat av EuroQolgruppen som ett enkelt, generellt mått på hälsa för användning i kliniska och
hälsoekonomiska sammanhang för somatisk och psykiatrisk vård. Skalan innehåller 5 items
med tre svarsnivåer avseende fem dimensioner (rörlighet, hygien, aktiviteter, smärta/besvär
och oro/nedstämdhet) samt en VAS-skala. De fem frågorna ställs samman till ett hälsoindex
enligt en matematisk formel, som validerats mot befolkningen i flera länder. Detta index kan
variera mellan 1 och -0,594. VAS-skalan varierar mellan 100 och 0.
EQ-5D har utvärderats på patienter med schizofreni, bipolär sjukdom, depression och
alkoholberoende. Instrumentet har också utvärderats vid somatisk sjukdom, bland annat
cancer, hjärt-kärlsjukdom och brännskador.
Tolkning
Värdet 1 motsvarar fullständig hälsa och 0 ett hälsotillstånd som befolkningen värderat till att
vara lika illa som att vara död. Noterbart är att index under 0 är fullt möjliga, vilket vid första
anblick kan verka förvånande, men sådana index innebär en sådan sammanlagd hälsobörda att
undersökta befolkningspopulationer värderat dem som värre än att vara död.
Officiell hemsida
http://www.euroqol.org/
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