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Baggrund:  
Patienter som overlever et hjertestop, kan have oversete kognitive deficits. På Afdeling for 
Hjertesygdomme, Rigshospitalet screener sygeplejersker patienter, der er indlagt som følge af 
hjertestop, for kognitive deficits med redskabet Montreal Cognitive Assessment (MoCA). 
Personalet oplever i daglig praksis, at MoCA er et velegnet screeningsredskab men ikke 
tilstrækkelig til at vurdere behovet for genoptræning. Et forskningsprojekt på Rigshospitalet har 
med 61 vurderinger med Assessment of Motor and process skills (AMPS) vist, at patienter 
overlevet efter hjertestop kan have problematikker med procesmæssige færdigheder under 
udførelsen af almindelige daglige aktiviteter (ADL) (1). Et delprojekt under projekt Den Gode 
genoptræningsplan beskrev kvalitative forskelle på genoptræningsplaners indhold alt efter om de 
var udarbejdet af en læge på baggrund af resultater fra MoCA eller om de var udarbejdet med 
deltagelse af en ergoterapeut på baggrund af AMPS. Interview af patienter 12 måneder efter 
udskrivelse, viste desuden at patienter i højere grad havde modtaget indsatser rettet mod 
kognitive deficits, hvis genoptræningsplanen var udarbejdet ved en ergoterapeut.  

Formål: 
Formålet er at implementere arbejdsgange der kan identificere de patienter indlagt efter 
hjertestop, der har behov for udredning ved ergoterapeut mhp. beskrivelse af 
genoptræningsbehov ved udskrivelse. 

Metode: 
Projektet opstartede 1.5.21. Patienter indlagt efter hjertestop og med udskrivelse fra 
Rigshospitalet- Blegdamsvej henvises til ergoterapi ved en MoCA score under 26. Ergoterapeuten 
udfører en ADL- eller AMPS-vurdering, samt deltager i udarbejdelsen af genoptræningsplaner 
(GGOP) hvor relevant. 
Tiltaget evalueres ved  

A) Tværfaglige møder hver 3. måned mhp. justeringer af arbejdsgange med særligt fokus 
på henvisningskriterier. 

B) Registreringsark til ergoterapeutisk dataopsamling, herunder antal henvisninger, MoCA 
score, udredningsmetode, behov for neuropsykolog, GGOP, timing af ergoterapeutisk 
udredning. 

C) Patientperspektiv med interview i tværfagligt reflekterende team. 

Konklusion: 
Det estimeres, at 80 patienter deltager i ergoterapeutisk udredning årligt. Ved ERGO22 forventes 
ergoterapeutisk opgørelse af indhentede data, samt beskrivelse af optimerede tværfaglige 
arbejdsgange. 
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