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WHODAS 2.0 KÄYTTÄJÄN LYHYT MANUAALI

Mukaellen teoksesta WHODAS 2.0 Terveyden ja toimintarajoitteiden arvioinnin käsikirja osat 2 & 3.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 186. Suomennos Jaana Paltamaa

1. YLEISTÄ

Käsikirja sähköisessä muodossa
Suomenkielisen käsikirjan suomennos sisältää englanninkielisen käsikirjan osat 2 ja 3. Käsikirjan julkaisuosoite on
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85591/JAMKJULKAISUJA1862014_web.pdf?sequence=1
Englanninkielisen käsikirjan (sisältää osa 1: Tausta) julkaisuosoite on
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43974/1/9789241547598_eng.pdf
WHODAS 2.0:n käyttö on maksutonta, mutta edellyttää WHO:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun WHODAS 2.0 – verkkosivuilla olevien rekisteröitymislomakkeiden täyttämisen.

WHODAS 2.0 arviointimenetelmällä voidaan mitata terveyttä ja toimintakykyä



väestössä
käytännön työssä

WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) on Maailman terveysjärjestön (WHO) geneerinen
terveyden ja toimintarajoitteiden arviointimenetelmä. Sen avulla voidaan selvittää terveydentilasta johtuvia
vaikeuksia arjen osallistumisessa. Terveydentilalla tarkoitetaan sairauksia, tauteja ja muita lyhyt- tai pitkäaikaisia terveysongelmia, vammoja sekä mielenterveys-, tunne-elämän, alkoholi-, huume- tai lääkkeenkäytön
ongelmia.
WHODAS 2.0 perustuu Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen (ICF) -luokituksen
kuvauskohteisiin, jotka ovat tutkimusten mukaan riittävän luotettavia ja herkkiä mittaamaan interventioiden
vaikutuksia.
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2. WHODAS 2.0:n KÄYTTÖTAVAT
WHODAS 2.0 – arviointimenetelmä muodostuu seitsemästä versiosta, jotka eroavat toisistaan pituudeltaan
tai toteutustavaltaan.
1) Täysversiossa on 36 kysymystä. Siitä voidaan laskea summapisteet sekä yksityiskohtaisempaa tietoa antavat aihealuekohtaiset pisteet. Haastatellen sen toteutus vie aikaa noin 20 minuuttia.
2) Lyhyessä versiossa on 12 kysymystä, jotka selittävät 81 % täysversion vaihtelusta. Siitä voidaan
laskea summapisteet. Haastatellen sen toteutus vie aikaa noin 5 minuuttia.
3) 12+24 kysymyksen versiossa käytetään 12 kysymystä erottelemaan ongelmalliset aihealueet. Myönteisten vastausten perusteella vastaajalle esitetään enintään 24 lisäkysymystä. 12+24 kysymyksen
versio voidaan toteuttaa haastatellen tai tietokoneavusteisesti.
WHODAS 2.0 – lomakkeita voi käyttää kolmella tavalla: itse täyttämällä, haastattelemalla tai läheisen tekemänä arviointina.
Itse täyttäen
WHODAS 2.0:n itse täytettävän kyselylomakkeen voi täyttää yksin paperia ja kynää käyttäen. Kaikissa kysymyksissä on samanlainen rakenne, aikajänne ja vastausvaihtoehdot, minkä vuoksi arviointimenetelmä on
käyttäjäystävällinen, selkeä ja yhtenäinen. Käyttäjiä rohkaistaan kopioimaan osassa 3 olevat WHODAS 2.0
versiot omiin käyttötarkoituksiin.

Haastatellen
WHODAS 2.0 voidaan täyttää haastatellen joko kasvotusten tai puhelimitse. Tämäkin tapa on jälleen käyttäjäystävällinen ja välttää turhat toistot. Haastattelutekniikoiden hallinta riittää haastattelun suorittamiseen.
Luku 7 sisältää kysymys-kysymykseltä -tarkennuksia, joihin jokaisen haastattelijan tulee perehtyä. Luvussa
10 on testi, jota voidaan käyttää WHODAS 2.0:n tietouden arvioinnissa.

Läheisten tekemänä arviointina
Joskus voi olla tarpeen saada näkemys arvioitavan henkilön toimintakyvystä joltain muulta kuin häneltä itseltään. Esimerkiksi perheenjäseniä, hoitajia tai muita läheisiä voidaan pyytää arvioimaan henkilön toimintakykyä WHODAS 2.0:n aihealueilta. Tutkimukset ovat osoittaneet läheisten näkemyksien hankkimisen hyödylliseksi.
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3. VAKIOINTI
WHODAS 2.0 arvioinnit tulee suorittaa samalla tavalla joka kerta. Tällainen vakiointi varmistaa, että esimerkiksi haastattelutapa ei vaikuta osallistujien vastauksiin. Jos haastattelija esimerkiksi käyttää WHODAS 2.0
arviointimenetelmää tietyille osanottajille ryhmätilanteessa ja toisille yksinään, niin erot vastauksissa voivat
johtua pelkästään erilaisista haastattelumuodoista. Sama periaate koskee eri haastattelijoita. Osanottajat
voivat antaa erilaisia vastauksia, jos yksi haastattelija on ystävällinen osanottajia kohtaan ja toinen etäinen.
Vakioidun haastattelutavan oppiminen estää näitä virhelähteitä.

4. TAUSTAOLETUKSET KYSYMYKSIIN VASTAAMISELLE
WHODAS 2.0:n kysymyksiin vastattaessa tulisi pitää mielessä seuraavat oletukset:
Vaikeusaste
Suoritusten koettu vaikeusaste tarkoittaa
 lisääntynyttä vaivannäköä
 epämukavuutta tai kipua
 hitautta
 muutoksia tavassa, jolla henkilö yleensä tekee suorituksen
Terveydentilasta riippuen
Mistä tahansa terveydentilasta johtuva vaikeus, kuten:
 sairauksista, taudeista ja muista lyhyt- ja pitkäaikaisista terveysongelmista
 vammoista
 mielenterveys- tai tunne-elämän ongelmista
 alkoholi-, huume- tai lääkkeenkäytön ongelmista
Viimeisen 30 päivän aika
Hyvien ja huonojen päivien keskiarvo
Siten kuin vastaaja yleensä tekee suorituksen tai toimen
Asiat, jotka arvioidaan ”ei sovellettavaksi”
Jos esimerkiksi vastaaja ei ole yrittänyt kävellä yhtä kilometriä (Kuinka vaikeaa sinun oli kävellä pitkä matka,
esimerkiksi kilometri?) yksinkertaisesti siitä syystä, että hän ajaa autolla joka paikkaan, niin kohta koodattaisiin ”E/S” eli ei sovellettavaksi.
TAI
Jos vastaaja asuu perheensä kanssa ja ei ole ollut muutamaa päivää yksinään (Kuinka vaikeaa sinun oli olla
yksin muutama päivä?) viimeisen 30 päivän ajan, kohta koodattaisiin ”E/S” eli ei sovellettavaksi.
Kun vastaaja toivoo selvennystä johonkin tiettyyn kysymykseen, tulee haastattelijan käyttää seuraavia tietoja
kunkin kysymyksen tarkoituksesta eikä tarjota omia tulkintojaan.
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5. WHODAS 2.0 LYHYT VERSIO (12 KYSYMYSTÄ)
Tässä esitellään WHODAS 2.0 lyhyttä versiota, jossa on 12 kysymystä. Ne selittävät 81 % täysversion vaihtelusta. Siitä voidaan laskea summapisteet.
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6. PISTEYTYS

WHODAS 2.0: lyhyen version (12 kysymyksen) yksinkertaisessa pisteytyksessä lasketaan yhteen jokaiselle
kysymykselle annetut pisteet - ei lainkaan vaikeaa (1), hieman vaikeaa (2), kohtalaisen vaikeaa (3), huomattavan vaikeaa (4) ja erittäin vaikeaa (5). Pisteet lasketaan yhteen ja pisteytys pätee vain kyseiseen otokseen
eikä tuloksia voi verrata väestöjen välillä. Eri kysymyksiin saatujen vastausten yksinkertaisella yhteenlaskulla
saadaan pistemäärä, joka on riittävä kuvaamaan toimintarajoitteiden astetta.
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7. LISÄTIETOJA TOTEUTUKSEEN
Taustatiedot
Seuraavat kysymykset (F1-F5) on tarkoitettu vastaajan taustatietojen keräämiseen jokaiselta vastauskerralta.

Haastattelu
Käytä vain TOIMIA-tietokannan kyselylomakkeita:
12 kysymyksen versio, haastattelu
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/mittariversio/2015/05/25/TOIMIA_WHODAS_2.0_12_haastattelu
.pdf
12 kysymyksen versio, itse täytettävä
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/mittariversio/2015/05/25/TOIMIA_WHODAS_2.0_12_itse_taytett
ava.pdf

Pidä seuraavat asiat mielessä:
 Ole tosissasi, ystävällinen ja itsevarma; hermostuneisuutesi voi saada vastaajan tuntemaan olonsa
epävarmaksi.
 Puhu hitaasti ja selkeästi haastatellessasi.
 Osoita kiinnostuksesi tutkimusta kohtaan.
 Ole tietoinen siitä, että erilaiset vastaajat tarvitsevat erilaisen määrän tietoa, joten mukauta ohjeesi
vastaaja huomioiden.
Tee hyvä perehdytys. Kerro:
 nimesi ja ammattisi
 että olet haastattelun ammattilainen tai kliininen asiantuntija
 että edustat laillista ja arvostettua organisaatiota
 että kyselyn tarkoituksena on kerätä tärkeää tietoa
 että vastaajan osallistuminen on tärkeää tutkimuksen kannalta
 että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti lain tai ohjeiden mukaisesti
Anna palautetta kun se on tarpeellista. Käytä neutraaleja lauseita läpi haastattelun. Palaute on tehokas väline haastattelun kontrolloimiseen. Sitä voi käyttää:
 vahvistamaan keskittynyttä vastaajan huomioivaa käytöstä
 ehkäisemään etääntymistä, häiriötekijöitä ja asiaan kuulumattomia kysymyksiä

8
Kirjoituskäytännöt haastatteluversiossa
Kaikki mitä on kirjoitettu sinisellä fontilla, on tarkoitettu luettavaksi vastaajalle.
Kaikki lihavoidulla ja kursivoidulla kirjoitetut ovat ohjeistusta haastattelijalle, joita ei ole tarkoitettu luettavaksi
ääneen.
Kysymysten lomassa olevat alleviivatut sanat ovat avainsanoja tai sanontatapoja, jotka on tarkoitettu korostettavaksi, kun näitä luetaan vastaajalle.
Sulkeet ( ) sisältävät esimerkkejä asian ytimen kuvaamiseen. Kaikki asiat suluissa tulisi lukea vastaajalle.

Kysymyskorttien käyttäminen
WHODAS 2.0 -arviointimenetelmän haastatellen tehtävässä versiossa käytetään kahta kysymyskorttia. Niiden tarkoitus on antaa visuaalista apua tai muistuttaa vastaajaa tärkeistä tiedoista kysymyksiin vastattaessa.
Kysymyskortti #1 antaa tietoa siitä, kuinka ”terveydentila” ja ”vaikeudet” on määritetty ja muistuttaa vastaajaa, että arviossa tulisi huomioida viimeiset 30 päivää. Tämä kortti muistuttaa läpi haastattelun vastaajaa
tärkeistä seikoista.
Kysymyskortti #2 tarjoaa vastausasteikon suurimpaan osaan kysymyksistä. Kun haastatellaan tällä asteikolla, tulisi lukea ääneen sekä numero että sitä vastaava sana. Vastaaja voi joko osoittaa vastauksensa asteikolle tai vastata sanallisesti, vaikkakin jälkimmäistä suositellaan enemmän.
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