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Baggrund: I september 2018 modtog ergoterapien på Vest Dansk Center for Rygmarvsskade en 
bevilling til indkøb af undersøgelsesredskabet Graded and Redefined Asssessment of Strength, 
Sensation and Prehension (GRASSP) med henblik på afprøvning og evt. implementering i den 
ergoterapeutiske praksis. GRASSP er et valideret og reliabelt undersøgelsesredskab udviklet 
specifikt til undersøgelse af styrke, følesans og brugen af grebsevnen i hænderne hos personer 
med en tetraplegi (rygmarvsskade på cervikalt niveau). 
 
Formål: Formålet med afprøvningen er at 

• opnå kendskab til GRASSP. 

• afdække anvendelige af GRASSP til patientgruppen på VCR 

• afdække mulige barrierer, ulemper og fordele ved brugen af GRASSP. 

• anvende et validt undersøgelsesredskab i den ergoterapeutiske praksis 
 
Fordelene ved at anvende GRASSP er,  

• at det et valideret ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, udviklet specifikt til patienter 
med tetraplegi. 

• Det giver mulighed for at lave en effektmåling, da initial undersøgelse giver en baseline, 
der kan holdes op med patientens funktion ved udskrivelse. 

• Initialundersøgelsen giver mulighed for at planlægge en målrettet og prioriteret 
ergoterapeutisk intervention 

• Resultatet ved afslutning kan formidles i evt. genoptræningsplan 
 
Anvendte metoder: Afprøvningen og den indledende implementering foregik over en 7 måneders 
periode i 2019 og 2020. Afprøvningen og implementeringen er foregået via fælles undervisnings-, 
afprøvnings- og sparringsseancer. Efter denne periode har ergoterapeuterne fastholdt sparring 
med hinanden om den praktiske udførelse og vurdering af resultaterne af GRASSP med henblik på 
at optimere brugen 
 
Konklusioner: Ergoterapeuterne oplever, at der med implementering af GRASSP er kommet en 
ensartet og fælles procedure for undersøgelse af hænder og grebsfunktion hos personer med en 
tetraplegi. Dette giver et fælles udgangspunkt og ”sprog” i den daglige praksis. Det opleves, at 
GRASSP overvejende er nem at udføre, og at det giver et godt udgangspunkt for videre 
undersøgelse og behandling. De øgede ergoterapeutiske kompetencer giver et styrket bidrag til 
det tværfaglige samarbejde omkring patientens rehabilitering. 
 
 


