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Abstract 

Background: 

Every year, approximately 20.000 Danish adults are diagnosed with Acquired Brain Inju-

ry. Depending on the location of the injury, different aspects of the person’s life can be 

affected. The symptoms after an Acquired Brain Injury are often characterized by Mental 

Fatigue problems. This can make it difficult to maintain focus in Everyday Activities. 

Here, the sensory stimulating Ball Blanket can possibly be a solution. This could help the 

person to sleep better and thereby possibly result in that the person having better 

chances coping with Everyday Activities. Therefore, it is interesting to investigate wheth-

er the Ball Blanket has an impact on people with Acquired Brain Injuries, Mental Fatigue 

and ADL ability. 

Research question: 

Is there an observable change in ADL ability and Mental Fatigue for people (18-60 years) 

with Acquired Brain Injury using the Ball Blanket, measured using AMPS and MFS?  

Methods and Materials: 

The survey is a quantitative pilot project of the effect of the Ball Blanket for people with 

Acquired Brain Injury. The survey took place over a period of 14 days with pre- and post-

test measured with Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) and Mental Fatigue 

Scale (MFS) 

Results: 

From pre- to posttest, a significant change in the ADL motor ability on an individual level 

was seen for 44.4 % of the respondents. Meanwhile, 66.7 % of the respondents 

showed significant change in the ADL process ability. On group level, the difference from 

pre- to posttest was: 0.39 in the ADL motor ability and 0.36 in the ADL process ability. 

This indicates an observable change on group level.  

From the mean value calculations, it shows that the respondents achieved a difference of 

approximately 3 point on group level. Additionally, 8 of 9 respondents moved 1 point or 

more on an individual level and thereby an observable change on both levels from pre- to 

posttest is obtained. 

Conclusion: 

There is an observable chance in the ADL ability and Mental Fatigue level of the respond-

ents.  

 

 

 



 

 

Perspectivation: 

This study may provide relevant and timely information for occupational therapists on 

how the Ball Blanket may influence the ADL ability and Mental Fatigue level of this group. 

And possibly increase the interest among the relevant specialists for further knowledge 

on the Ball Blanket for the target audience.  

Key words: 

Ball Blanket, Acquired Brain Injury, ADL ability, Mental Fatigue, Everyday activities.  
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Resumé 

Problembaggrund:  

I den danske befolkning rammes hvert år ca. 20.000 voksne af en erhvervet hjerneska-

de. Alt afhængig af hvor skaden befinder sig, kan flere aspekter i personens liv påvirkes. 

Symptomerne efter en erhvervet hjerneskade er ofte karakteriseret ved mentale træt-

hedsgener. Dette kan gøre det problematisk at opretholde opmærksomhed i dagligdags-

aktiviteter. Derfor kan den sansestimulerende kugledyne muligvis være en løsning. Den-

ne kan medvirke til bedre søvn hos personen, og derved vil det sandsynligvis blive lettere 

at udføre dagligdagsaktiviteter. Derfor findes det interessant at undersøge om et hjæl-

pemiddel som kugledynen, kan have indflydelse på personer med erhvervet hjerneskades 

mentale træthedsniveau samt ADL-evne.  

Problemformulering:  

Kan der ses en observerbar forandring på ADL-evne og mental træthed ved anvendelse 

af kugledynen hos personer i alderen 18-60 år med erhvervet hjerneskade målt ved 

hjælp af AMPS og MFS?  

Metode og materialer: 

Undersøgelsen er et kvantitativ pilotprojekt af kugledynens virkning, hos personer med 

erhvervet hjerneskade. Undersøgelsesperioden forløb over 14 dage ved præ- og posttest 

målt med Assesment of Motor and process Skills (AMPS) og Mental fatigue scale (MFS).    

 

Resultat: 

Fra præ- til posttest på individniveau ses en signifikant forandring i den motoriske ADL-

evne hos 44,4 % af respondenterne. Derimod havde 66,6 % af respondenterne en sig-

nifikant forandring i den processuelle ADL-evne.  På gruppeniveau blev differencen fra 

præ- til posttest: 0,39 i den motoriske ADL-evne og 0,36 i den processuelle ADL-evne, 

hvilket indikerer, at der på gruppeniveau ses en observerbar forandring.  

I udregning af middelværdierne indikeres, at respondenterne på gruppeniveau opnåede 

en difference på 3 point. Desuden havde 8 ud af 9 respondenter på individniveau flyttet 

sig 1 point eller mere og derved opnås en observerbar forandring på begge niveauer fra 

præ- til posttet.  

Konklusion:  

Der ses en observerbar forandring på respondenternes ADL-evne, og det samme gør sig 

gældende for deres træthedsniveau. 

Perspektivering: 

Denne undersøgelse kan bidrage med relevant og aktuel viden til ergoterapeuter om, 



 

 

hvordan kugledynen kan have indflydelse på ADL-evne samt træthedsniveau hos denne 

målgruppe samt eventuelt øge interessen hos de relevante fagpersoner for yderligere 

viden om kugledynen ift. målgruppen. 

Søgeord:  

Kugledyne, erhvervet hjerneskade, ADL-evne, mental træthed, dagligdagsaktiviteter.  

Antal ord: 343 
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Læsevejledning  

Vi gør opmærksom på, at der anvendes forkortelser i overensstemmelse med Dansk 

Sprognævn 2012 (1). Første gang et begreb eller et navn angives skrives det i sin fulde 

længde; herefter benyttes forkortelsen. Derudover anvendes forkortelsen TBI (traumatic 

brain injuries) i forbindelse med angivelser fra artiklerne. Vores samarbejdspartner bliver 

i undersøgelsen angivet som ”indsatsstedet”. Begrebet ”tester” anvendes, når der beskri-

ves generelt om reliabilitet. Derudover angiver vi os selv i undersøgelsen som ”dataind-

samleren” og ”databearbejderne”.  

Der henvises løbende til bilag, som kan findes til sidst i undersøgelsen, se bilagsliste s. 

38. Tabeller og figurer er nummereret og angivet med tekst, se figurliste (bilag 1). 

Der er udarbejdet og indhentet samtykkeerklæringer jf. § 1, stk. 2 i serviceloven samt i 

henhold til de gældende etiske og juridiske retningslinjer fra UCN (bilag 2, bilag 3) (2). 

Respondenterne er i undersøgelsen anonymiseret.  

 

I undersøgelsen er Vancouver anvendt som referencesystem. 
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1.0 Indledning 

Undersøgelsens emne udsprang på baggrund af et ønske fra ergoterapeuter i praksis. 

Der blev indgået et samarbejde med et indsatssted i en større by i Region Nordjylland 

vedrørende kugledynens virkning hos voksne med erhvervet hjerneskade, som oplevede 

mental træthed. 

2.0 Problembaggrund  

 

2.1 Samfundsrelevans  

I den danske befolkning rammes hvert år ca. 20.000 voksne mennesker af en erhvervet 

hjerneskade - heraf ca. 55 dagligt, mens 120.000 lever med følger efter en hjerneskade 

(3, 4).  

  

Socialstyrelsen definerer en erhvervet hjerneskade som en skade på hjernen, der er op-

stået tidligst 28 dage efter fødslen, enten pga. sygdom eller ulykke (5).  

En erhvervet hjerneskade kan opdeles i to grupper:  

 Apopleksi, defineres som symptomer, der opstår i hjernen ved blødning eller 

blodprop (6, p. 6).   

 Anden erhvervet hjerneskade, defineres som skader på hjernen, der opstår ved 

infektion, tumor, traume efter ulykke, iltmangel eller giftstoffer (6, p. 6). 

Fra 2000-2010 er der sket et fald på 25 % i antallet af apopleksitilfælde. Faldet kan mu-

ligvis skyldes, at der de sidste år er kommet større fokus på forebyggelse indenfor denne 

målgruppe (6, p. 11).  

I modsætning til apopleksitilfælde er der fra 2000-2010 sket en stigning på 35 % hos 

mennesker, der rammes af anden erhvervet hjerneskade. Dette kan hænge sammen 

med, at man i Danmark er blevet bedre til at diagnosticere, hvilket derfor resulterer i, at 

flere lever med følger efter en hjerneskade (6, p. 11).  

Alt afhængig af skadens omfang, og hvor denne befinder sig i hjernen, kan flere aspekter 

i personens liv påvirkes. Det kan eksempelvis være de personlige faktorer, som individu-

elt kan have indflydelse på livskvaliteten. Som følge af hjerneskaden kan personens 

funktionsevne påvirkes i form af træthed, kognition, spasticitet, smerter og tab af sprog 

(6, p. 8-9).  
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Et studie fra 2010 angav, at 43 % ud af 104 deltagere med Traumatic Brain Injuries 

(TBI) oplevede træthedsgener et år efter hjerneskaden, og en tredjedel oplevede unor-

mal søvn (7, p. 1379-1380). Personer med hukommelsesproblemer har desuden større 

tendens til træthed (7, p. 1386). Ligeledes bekræftes det i et andet studie fra 2012, at 

det også er almindeligt at opleve træthedsgener efter en apopleksi (8, p. 496). Derfor 

kan det efter hjerneskaden være problematisk for den enkelte at bevare tidligere aktivi-

tetsformåen, hvilket kan påvirke dagligdagsaktiviteter såsom arbejde, fritid, personlig 

pleje og daglige gøremål (6, p. 8-10, 9, p. 4). Som følge heraf kan der opstå mangel på 

deltagelse i aktivitet. For at opnå mulig aktivitetsdeltagelse kan det være nødvendigt, at 

ændre på og tilpasse personens vante omgivelser eksempelvis ved indsættelse af nød-

vendige hjælpemidler. Dette er individuelt ift. personens funktionsevne (6, p. 16-9, 9, p. 

4-5).   

2.2 Aktivitet og deltagelse 

Efter en erhvervet hjerneskade kan der være behov for et rehabiliteringsforløb. Formålet 

hermed er at fremme eller bevare livskvalitet, forbedre nedsat psykisk og fysisk funkti-

onsevne eller sociale problemer og herved opnå ligestilling ift. andre borgere i samfundet 

(6, p. 12, 10).  

 

Et typisk rehabiliteringsforløb består af fire forskellige faser: Fase et er den akutte be-

handling på hospitalet, og fase to omhandler rehabilitering under indlæggelse. Fase tre er 

rehabilitering efter udskrivelse, hvor der bl.a. er fokus på de mentale og sansemæssige 

funktioner samt udførelse af dagligdagsaktiviteter. For at sikre en helhedsorienteret til-

gang skal der derfor både fokus på hvilken hverdag, den enkelte skal tilbage til efter ud-

skrivelsen og de kropslige aspekter. Fase fire vedrører den stabile vedligeholdende fase, 

hvor der er fokus på at undgå tilbagefald ift. rehabiliteringsprocessen. Kommunen har de 

primære opgaver i fase tre og fire (11, p. 8, p. 39-40), (bilag 4). I denne undersøgelse er 

der fokus på personer med erhvervet hjerneskade i såvel tredje som fjerde fase.    

 

Den Internationale Klassifikationsmodel (ICF) beskriver sammenhængen mellem funkti-

onsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Denne er baseret på World 

Health Organisations (WHO) bio-psyko-sociale begrebsmodel, der er en forståelsesram-

me, som kan anvendes i et rehabiliteringsforløb, idet modellen illustrerer, hvordan per-

sonens helbredstilstand påvirkes af kroppens funktioner og anatomi, aktivitet og delta-

gelse. Disse komponenter påvirker gensidigt hinanden og danner grundlag for funktions-

evnen. Samtidig kan de personlige og omgivelsesmæssige faktorer have indflydelse på 

personens funktionsevne, dette illustreres i figur 1 (9, p. 3-4).  

 



 

3 
 

Aktivitet er et begreb på individniveau, der omhandler dagligdagsaktiviteter, såsom hus-

førelse og egenomsorg, mens deltagelse er på samfundsniveau og vedrører involvering i 

dagligdagslivet; eksempelvis arbejde og uddannelse (12, p. 12).  

Som det angives i ICF kan aktivitet påvirkes af en sygdom eller en helbredstilstand, hvil-

ket f.eks. kan være en erhvervet hjerneskade (9, p. 3-4).  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Indsatser i det kommunale regi ift. rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjer-

neskade retter sig mod den enkeltes aktivitetsbegrænsninger, hvor det ofte omhandler 

tilpasning af aktiviteter og fokus på kompensatoriske indsatser. Herigennem trænes indi-

viduelle færdigheder ift. selve aktivitetsudførelsen. Det vil i nogle tilfælde derfor være 

relevant at støtte personen i aktiviteter med inddragelse af diverse hjælpemidler (11, p. 

32).   

2.3 Mental træthed i relation til hjerneskade 
Træthed er almindeligt forekommende hos alle mennesker. Når en person oplever træt-

hed, kan det påvirke dennes opmærksomhed, koncentration, humør, fysiske funktioner 

samt resultere i mangel på initiativ til dagligdagsaktiviteter, da krop og sind ikke er ud-

hvilet. Dette kan have indflydelse på selve aktivitetsudførelsen og gøre det svært at hol-

de fokus herpå (13, p. 567).  Der findes tre niveauer af træthed: Fysisk træthed indike-

rer, at personen har brug for hvile, psykologisk træthed omhandler manglende motivati-

on til udførelse af aktivitet, og ved mental træthed har personen mangel på koncentrati-

on samt har svært ved at holde fokus (13, p. 567).  

Mental træthed er et almindeligt symptom, der fremkommer efter TBI, apopleksi og an-

dre neurologiske sygdomme. Træthed forekommer hyppigere hos personer med erhver-

Figur 1: ICF  

 (9, p. 4). 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMuku9qCl8kCFczsFAodDm0BCA&url=https://videnomsmerter.wordpress.com/tag/icf/&psig=AFQjCNEIDhz6Jeyr2d-wWFiabz5JMGRVdQ&ust=1447834699988259
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vet hjerneskade, idet hjernen overbelastes hurtigere, og det kan tage længere tid at 

genoprette energiniveauet (14, p. 491-93, 15).  

70 % af de overlevende, der har pådraget sig TBI, klager over mental træthed (13, p. 

567). Får man ikke nok søvn, kan det bl.a. resultere i besvær med at skabe overblik og 

overskue flere ting på en gang. Det kan derfor være problematisk at rumme og oprethol-

de opmærksomhed i dagligdagsaktiviteter. På baggrund heraf kan det formodes, at bedre 

søvn og hvile i løbet af døgnet vil medvirke til, at personen er mere udhvilet, og derved 

vil det muligvis blive lettere at udføre dagligdagsaktiviteter (13, p. 567, 15).   

 

Symptomerne på mental træthed opstår ved sensorisk stimulation, eller når kognitive 

opgaver udføres over længere tid uden pause. Personens mentale energiniveau mind-

skes, og dermed begrænses muligheden for deltagelse i aktivitet i og uden for hjemmet. 

Dette sker når sanserne påvirkes med mange indtryk f.eks. i støjende og hektiske omgi-

velser.  Energiniveauet kan påvirkes ved helt almindelige dagligdagsaktiviteter såsom at 

handle ind, gå på arbejde og føre en samtale. I artiklen ”Long-Lasting Mental Fatigue 

After Traumatic Brain Injury…” konkluderes det, at når træthed indtræffer, påvirkes akti-

vitetsniveauet, og det kan derfor være umuligt for personen at forblive i aktivitet (14, p. 

491-93, 15).  

 

Som det fremgår, kan aktivitetsniveauet påvirkes af mental træthed hos personer med 

erhvervet hjerneskade. I et studie fra 2012 blev der påvist en sammenhæng mellem TBI 

og hæmmet livskvalitet, mangel på dagligdagsaktiviteter og sociale funktioner forårsaget 

af træthed (16, p. 598-99). 22 voksne med moderat TBI blev i studiet sammenlignet 

med 22 matchende raske personer. Studiet viste en forskel på de to grupper - dog kunne 

der ikke konkluderes et signifikant resultat. Personerne med TBI oplevede, at træthed 

påvirkede deres produktivitet og døgnrytme. De tilbragte mere tid i sengen samt havde 

brug for hvile i løbet af dagen (16, p. 598-99). Studiet fandt desuden, at træthedssymp-

tomer var faldende hos den raske gruppe efter opvågning. Til gengæld viste der sig at 

være stigende træthedssymptomer hos deltagerne med TBI, idet de havde mindsket mo-

tivation til at udføre planlagte aktiviteter. Træthed påvirkede aktivitetsniveauet, da per-

sonerne var nødsaget til at anvende kompenserende strategier f.eks. powernap (16, p. 

603).   

Et studie fra 2006 har undersøgt personer med mild grad af TBI. Dette viste at træthed, 

dårlig hukommelse og søvnforstyrrelser ofte blev rapporteret. Desuden fremhæves at 

træthedssymptomer var vedvarende, men andre symptomer forsvandt tre måneder efter 

skaden (17, p. 799).  
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2.4 Hjælpemidlet ”kugledynen” 

I Danmark blev kugledynen første gang markedsført i 1994 af det danske firma Protac. 

Kugledynen er udviklet af to ergoterapeuter med egne erfaringer fra praksis. Ideen ud-

sprang fra deres arbejde i psykiatrisk regi, hvor de interesserede sig for sanseintegrati-

onsbehandling hos patienter, der havde svært ved at finde ro. Sanseintegrationsbehand-

ling omfattede til at begynde med et bassin fyldt med plastickugler. Her fik udviklerne af 

Protac ideen til kugledynen ved at lægge plastickuglerne i et dynebetræk, som blev syet i 

”kassetter” (18). 

Kugledynen og kuglefyldet varierer i størrelse og vægt alt afhængig af, hvor meget san-

sestimulation, personen har behov for (19), (bilag 5). Dynerne har til hensigt at stimule-

re led– og muskelsansen (proprioceptive sans) samt berøringssansen (taktile sans). San-

seindtrykkene sender impulser til centralnervesystemet og øger derved kropsbevidsthe-

den samt virker beroligende. Bevæger personen sig under dynen, vil kuglerne bevæge 

sig og derved skabe punktvise tryk på kroppen, som sender nye impulser til centralner-

vesystemet (19, 20, p. 90).   

En kugledyne bevilges efter servicelovens § 112, stk. 1, når der ydes støtte til personer 

med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Dette kan ske hvis hjælpemidlet 

kan: 1) nedsætte følger af funktionsevne, 2) lette dagligdagsaktiviteter i hjemmet og  

3) hjælpe personen i beskæftigelse (21).  

I ovenstående studier angives, at personer med erhvervet hjerneskade ofte oplever men-

tal træthed, hvilket kan påvirke deres dagligdagsaktiviteter (13, p. 567, 14, p. 491-93, 

16, p. 598-99). Herved påvirkes muligheden for fysiske eller kognitive stimuli, hvilket 

således kan skabe behov for kompenserende foranstaltninger (6, p. 12, 21). Dette kan 

bl.a. være et hjælpemiddel til at kompensere for en fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-

telse for herved at lette dagligdagsaktiviteter, klare sig bedst muligt og forbedre livskvali-

tet hos den enkelte person (6, p. 12). En metode der kan anvendes som en kompense-

rende strategi hos personer med erhvervet hjerneskade kan derfor være sansestimule-

ring af passiv karakter (22, p. 102-3).   

Et studie fra 2011 har i en periode over 14 dage undersøgt kugledynens virkning på 21 

børn med Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) og sammenlignet med en kon-

trolgruppe på 21 børn uden ADHD (alle i alderen 8-13 år) (20, p. 89-90). Undersøgelsen 

viste, at kugledynen var et effektivt hjælpemiddel til at forkorte indsovningstiden med ca. 

40 % og konkluderede, at antallet af opvågninger om natten blev minimeret. Studiet 

dokumenterede således, at børnene med ADHD faldt lige så hurtigt i søvn og havde 
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samme antal opvågninger som kontrolgruppen. Desuden øgede kugledynen barnets kon-

centrationsevne, opmærksomhed og aktivitetsniveau med ca. 10 % (20, p. 89-94).  

2.5 Undersøgelsesredskaber 

2.5.1 Mental Fatigue Scale (MFS)  

I denne undersøgelse anvendes det selvrapporterende undersøgelsesredskab MFS, der er 

udviklet af neuropsykolog Birgitta Johnsson og neurobiolog Lars Rönnbäck fra Göteborg 

Universitet (23). Redskabet er udarbejdet til at måle personer med erhvervet hjerneska-

des mentale træthedsniveau. Grundet redskabet er afprøvet og udviklet til denne mål-

gruppe, findes det derfor relevant at anvende MFS (14, p. 491). 

2.5.2 Assessment of Motor And Process Skills (AMPS) 

Undersøgelsesredskabet AMPS anvendes desuden i undersøgelsen, da det er det eneste 

ergoterapeutiske redskab, der vurderer kvaliteten af borgerens ADL-evne. I redskabet er 

der fokus på de motoriske og processuelle færdigheder i aktivitet (24, 25, p. 1-1, p. 1-2), 

hvilket er nogle af de færdigheder, personer med erhvervet hjerneskade rammes på. 

Som følge heraf kan det påvirke deres ADL-evne (6, p. 6). Den amerikanske ergotera-

peut Anne G. Fisher er udvikleren bag det standardiserede redskab AMPS. Hun mener, at 

alle interventioner og reevalueringer skal være aktivitetsbaserede, betydningsfulde, for-

målstjenlige og foregå i borgerens naturlige omgivelser, hvilket er det faglige grundlag 

for en klientcentreret tilgang (25, p. 1-1).  

2.6 Manglende forskning på området  
Litteratursøgningen har vist, at der umiddelbart ikke eksisterer forskning nationalt og 

internationalt, der belyser, hvilken påvirkning kugledynen har på personer med erhvervet 

hjerneskade (bilag 6).  

I MTV-rapporten ”Hjerneskaderehabilitering – en medicinsk teknologivurdering” fra 

Sundhedsstyrelsen 2011 fremgår det, at indsatser i kommunen ofte er erfaringsbaserede 

og mangler videnskabelig evidens i modsætning til rehabilitering under indlæggelser og 

behandling, hvilket gør det svært for kommunerne at prioritere de optimale indsatser (6, 

p. 4, p. 13). Hvis rehabiliteringsindsatser i kommunen skal have den optimale virkning, 

kræver det, at der er viden om, hvordan og hvorfor indsatserne virker. Derfor bør frem-

tidig forskning i større grad undersøge og dokumentere behandlingsmuligheder ift. følger 

efter en erhvervet hjerneskade (16, p. 598, 6, p. 13). Det findes derfor interessant at 

undersøge, om et sansestimulerende hjælpemiddel som kugledynen kan have indflydelse 

på personer med erhvervet hjerneskades ADL-evne samt mental træthed.  
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Ovenstående resulterer i følgende problemformulering: 

3.0 Problemformulering 
Kan der ses en observerbar forandring på ADL-evne og mental træthed ved anven-

delse af kugledynen hos personer i alderen 18-60 år med erhvervet hjerneskade målt 

ved hjælp af AMPS og MFS?  

3.1 Hypoteser  

Arbejdshypotese HA: Ved brug af kugledynen ses en observerbar forandring af ADL-evne 

samt træthedsniveau på personer med erhvervet hjerneskade målt ved hjælp af AMPS og 

MFS. 

 

Nulhypotese H0: Ved brug af kugledynen ses der ikke en observerbar forandring af ADL-

evne samt træthedsniveau på personer med erhvervet hjerneskade målt ved hjælp af 

AMPS og MFS. 

3.2 Meningsbærende ord 

 

3.2.1 Observerbar forandring 

I AMPS defineres en observerbar forandring, hvis resultaternes difference mellem præ- 

og posttest ligger på minimum ± 0,30 logits (25, p. 12-4).  I denne undersøgelse define-

res en observerbar forandring i MFS, hvis respondenterne flytter sig 1 point eller mere fra 

præ- til posttest. 

3.2.2 ADL-evne 

ADL-evne defineres ud fra AMPS som testvariabler. Motoriske færdigheder er, når man 

bevæger sig og/eller flytter genstande. Processuelle færdigheder omhandler, hvordan 

man anvender redskaber og materialer i aktivitet. Samtidig ses der på personens hand-

linger og evne til at problemløse (25, p. 2-5, 26).  

4.0 Materialer og metoder  

I dette afsnit beskrives de metodiske valg og materialer for udarbejdelsen af undersøgel-

sen. Desuden begrundes søgeprocessen for den anvendte litteratur, litteraturvurderingen 

og resultater heraf. Derudover er den videnskabelig tilgang, design, dataindsamling, da-

tabearbejdning og etiske overvejelser beskrevet. 

4.1 Litteratursøgning  

Litteratursøgningen blev foretaget i de internationale sundhedsvidenskabelige databaser 

Cinahl Puls with Full Text og PubMed ved struktureret bloksøgning (27, 28).  
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Der blev søgt i disse for at finde primærlitteratur indenfor emnet erhvervet hjerneskade.   

I databaserne blev der anvendt følgende søgeord Brain Injuries, Acquired Brain Injuries, 

Fatigue, Ball Blanket, Bedding and Linens, Duvet, Ball Carpet, Human Activities og Activi-

ties of Daily Living. Disse blev kombineret på forskellig vis for at opnå et større og brede-

re søgeresultat, se evt. søgestrategi i DOSIS-guide (bilag 6). Desuden blev der søgt på 

Ball Blanket i den sundhedsvidenskabelige database Embase for at finde yderligere un-

dersøgelser af kugledynen, som kunne øge den eksterne validitet (29).  

 

Til sidst i undersøgelsen blev der søgt på Brain Injuries, Quality Improvement og Activi-

ties of Daily Living for at finde belæg til at underbygge, hvilken indflydelse rehabilitering 

kan have på dagligdagsaktiviteter (bilag 6). Søgeperioden forløb fra juni 2015 til decem-

ber 2015. Litteratursøgning foregik over hele perioden for at sikre, at de fundne artikler 

var til rådighed og opdateret.  

Der blev på baggrund af resultaterne i litteratursøgning opstillet følgende kombinationer 

til undersøgelsen:  

 Brain Injuries og Ball Blanket (kugledyne ift. hjerneskade): Her var det ikke mu-

ligt at finde forskning omkring hjerneskadede og kugledynen (bilag 6). Til gen-

gæld resulterede søgning på Ball Blanket i to forskningsartikler, hvor studier af-

prøvede kugledynen på andre målgrupper. Her kunne en virkning påvises (20, p. 

89, 30).  

 

 Brain Injuries, Human Activities, Activities of Daily Living og Fatigue (hjerneskade 

ift. træthed og dagligdagsaktiviteter): Den faglitteratur, som søgekombinationer-

ne gav, viste et generelt træthedsproblem hos personer med erhvervet hjerne-

skade og at konsekvenser heraf påvirkede personernes ADL-evne. 

For at få yderligere oplysninger om kugledynen blev der søgt på Protacs hjemmeside 

www.protac.dk (18, 19). Hjernesagens hjemmeside (3) og følgende publikationer blev 

anvendt til at få yderligere viden om målgruppen og rehabiliteringsindsatser, hvilket 

kunne supplere ovenstående søgning: ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med 

erhvervet hjerneskade 2011” (11), Socialstyrelsens publikation ”Voksne med erhvervet 

hjerneskade - sociale indsatser der virker 2014”(6) og ”ICF og ICF-CY – en dansk vejled-

ning til brug i praksis” (9).  

 

Kædesøgning blev anvendt ud fra nogle af publikationernes og artiklernes referencelister.  

 

http://www.protac.dk/
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Derudover blev AMPS-manualerne anvendt som primærlitteratur (25, 31). Der blev des-

uden søgt på Anne G. Fisher for at få en forståelse af hendes ergoterapeutiske perspektiv 

ift. det anvendte undersøgelsesredskab AMPS. Ligeledes blev der foretaget en søgning på 

forfatterne Lars Rönnbäck og Birgitta Johansson, der står bag udviklingen af MFS, for 

derved at undersøge deres forskningsmæssige baggrund.  

 

Der blev søgt på hjemmesiden www.mf.gu.se (15, 23) for at sikre, MFS var velegnet til 

projektets undersøgelse og for at danne baggrundsviden ift. anvendelsen af redskabet ud 

fra brugermanualen (bilag 7). Artiklen ”Long-Lasting Mental Fatigue After Traumatic 

Brain Injury…” (14) gav yderligere baggrundsviden for anvendelsen af MFS.  

 

De faglitterære bøger Statistik i ord (32), Ergoterapi og hjerneskade (22) samt Introduc-

tion to Research (33) blev anvendt som sekundærlitteratur til undersøgelsen.  

4.1.1 Litteraturvurdering 

Forskningsartikler blev vurderet ved at læse abstracts for at sikre, at de var relevante og 

for at finde frem til hvilke studier, der var anvendt. Derefter blev evidensniveauet vurde-

ret med udgangspunkt i ”Sundhedsstyrelsens retningslinjer for evidensniveau og anbefa-

linger til kvantitative opgaver” (34). 

De mest relevante og brugbare artikler læste hvert gruppemedlem individuelt, hvorefter 

gruppen foretog en kritisk litteraturvurdering i form af McMaster (bilag 8). Litteratursøg-

ningen blev baseret på de sidste 10 år for at anvende forskning, der var opdateret inden-

for området. 

4.2 Validitet og reliabilitet 

Validitet handler om gyldigheden ift. de opnåede resultater og om, hvordan et målered-

skab er i stand til at måle det, som det har til hensigt og derved kan være med til at be-

svare problemformuleringen. Validitet deles ofte op i intern og ekstern validitet. Den in-

terne validitet dækker over bias og fejlkilder. Jo færre heraf der opstår, jo stærkere er 

den interne validitet. Den eksterne validitet drejer sig derimod om, hvorvidt resultatet 

kan generaliseres (33, p. 90-1).  

Reliabilitet omhandler undersøgelsens pålidelighed. For at sikre og vurdere reliabiliteten i 

et undersøgelsesredskab udføres psykometriske test (test-retest), hvor Cronbach ko-

effcienten udregnes (25, p. 15-55 p. 15-56). 

 

Psykometriske test udføres af samme tester på adskillige personer flere gange. Cronbach 

koefficienten viser, hvorvidt et resultat kan reproduceres, når undersøgelsen foretages 

igen, uanset om det er samme person eller en anden, der udfører denne (32, p. 103-4). 

http://www.mf.gu.se/
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Der er udført studier, psykometriske test, af AMPS for at vurdere reliabilitet. Ud fra te-

stene er Cronbach koefficienten udregnet. Jo tættere Cronbach koefficienten er på 1, jo 

højere er redskabets reliabilitet. I AMPS ligger den procesmæssigt på 0,90 og motoriske 

på 0,91 (25, p. 15-55, p. 15-56).   

I AMPS er ergoterapeuten kalibreret ift. hårdhed, hvilket gør scoringen mere reliabel og 

derved opnås en højere reliabilitet i undersøgelsen. Derudover er redskabet standardise-

ret vha. undersøgelser af 150.000 personer i alderen 2 – 100 år med forskellige diagno-

ser, kulturelle baggrunde og på raske via forskellige studier. I og med at AMPS har gen-

nemgået adskillige psykometriske test, er undersøgelsesredskabet validt og reliabelt (25, 

p. 1-4, p. 1-5, p. 15-2).   

MFS er ikke et standardiseret undersøgelsesredskab, idet der ikke er fundet psykometri-

ske studier, der kan sige noget om reliabilitet og validitet heri. Dog anvendes MFS i en 

undersøgelse, hvor der er forsøgt at måle på træthedsniveau hos personer med erhver-

vet hjerneskade (14, p. 496-98). 

4.3 Videnskabelig tilgang 

Undersøgelsen er kvantitativ og har derfor en positivistisk naturvidenskabelig tilgang.  

På baggrund af positivismen opstod den logiske positivisme, som mener at videnskabeli-

ge udsagn skal bringes tilbage til tidligere erfaringer eller observationer for at afdække 

sikker viden om fænomenet. Desuden skal virkeligheden beskrives og forklares uden 

subjektiv indflydelse. Derfor tages der i undersøgelsen udgangspunkt i det objektive re-

sultat og ikke respondenternes subjektive holdning (35, p. 52-3). Den naturvidenskabeli-

ge tilgang bygger på det, der ses, når virkeligheden observeres og beskriver årsagssam-

menhænge ud fra metodisk dataindsamling og beregninger (35, p. 52-3). 

Som sundhedsprofessionel skal man handle ud fra det, man ved, er sandt og ikke det 

man tror eller mener, dvs. at der skal være en faglig begrundelse for ens handlinger (35, 

p. 9).  

4.4 Design  

Undersøgelsen er et pilotprojekt, hvor der anvendes et præ-eksperimentelt studiedesign, 

også kaldet et interventionsstudie. Præ-/postdesign blev valgt, hvor respondenterne var 

deres egen kontrolgruppe, dette kaldes et parret design (32, p. 80). Et interventionsstu-

die kendetegnes ved, at der foretages en form for behandling og/eller en forebyggelses-

strategi over for respondenterne, hvor der efterfølgende analyseres på resultatet af in-

terventionen. I denne undersøgelse er interventionen kugledynen.  

 

Der er valgt at anvende et standardiseret og et ikke-standardiseret undersøgelsesred-
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skab til at måle med (32, p. 48, 33, p. 112-13). Målingen blev foretaget på individniveau, 

hvorimod resultaterne blev bearbejdet på både gruppe- og individniveau (33, p. 113).  

4.5 Dataindsamlingen 

4.5.1 Kontakt til indsatssted 
I forbindelse med bachelorkonferencen på UCN blev der etableret kontakt til indsatsste-

det. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med indsatsstedet, der var behjælpelig 

med faglig og praktisk sparring under udførelsen heraf. Respondenterne fik gennem ind-

satsstedet udleveret en kugledyne, som ikke blev visiteret efter serviceloven.  

4.5.2 Beskrivelse af studiepopulationen 

Der blev anvendt non-probability samplingsmetoden, herunder purposive sampling, idet 

studiepopulationen blev valgt ud fra specifikke prædefinerede in- og eksklusionskriterier, 

se tabel 1 (32, p. 52, 33, p. 168-70).    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Beskrivelse af respondenter 
Studiepopulationen bestod af en heterogen gruppe (n=9), bosiddende i Nordjylland, i 

alderen fra 24-60 år med en erhvervet hjerneskade, som oplevede træthed, koncentrati-

ons- og hukommelsesbesvær samt mangel på struktur og initiativ til dagligdagsaktivite-

ter, se tabel 2. 

 

 

 

 

Tabel 1: In- og eksklusionskriterier  
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4.5.4 Frafald 

For at undgå frafald var det vigtigt, at der fra starten blev givet tilstrækkelig information 

til hver enkelt respondent, således der ikke opstod utryghed og ubesvarede spørgsmål 

vedrørende undersøgelsen.  

I alt blev 12 personer med erhvervet hjerneskade kontaktet, heraf faldt 3 fra inden un-

dersøgelsen blev indledt. Den ene blev der udført prætest på, men hun blev ekskluderet 

pga. manglende fremmøde til posttest.  

Den anden respondent havde indvilget i at deltage, men sprang fra i sidste øjeblik. Den 

sidste havde af private årsager ikke mulighed for at deltage. Rekruttering af responden-

ter illustreres i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Demografiske data 
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4.5.5 Procedure forud for dataindsamlingen   

Indledningsvis blev et opstartsmøde afholdt med ergoterapeuterne fra indsatsstedet for 

at afstemme forventninger. Indsatsstedet havde på forhånd indgået et samarbejde med 

Protac, som havde indvilget i udlån af kugledyner til et eventuelt bachelorprojekt.  

Indsatsstedet hjalp med at finde respondenter ud fra de valgte in- og eksklusionskriteri-

er, se tabel 1. Respondenterne blev fundet løbende og undersøgt enkeltvis i perioden fra 

d. 5/8 2015 til d. 9/11 2015. Der blev desuden udleveret et informationsbrev til de re-

spondenter, der levede op til kriterierne og som havde givet mundtligt tilsagn til at ville 

deltage (bilag 9). 

Herefter blev der udført et telefonisk interview med hver enkelt respondent for derved at 

få viden om dennes livssituation, interesser og typiske dagligdagsaktiviteter. Derudfra 

blev der udarbejdet en opgaveliste med fem opgaver for at begrænse omfanget af de 

110 mulige AMPS opgaver (bilag 10). I disse observeres personens udførelse i daglig-

dagsaktiviteter, såsom madlavningsopgaver, personlig hygiejne, rengøring m.m. (ADL og 

PADL) (25, p. 2-1, p. 5-3, p. 6-1). Afslutningsvis blev der aftalt tid og sted for første mø-

de. Der var aftalt med respondenten, at han/hun modtog en påmindelses-SMS om det 

aftalte tidspunkt.  

4.5.6 Procedure for dataindsamling 
Dataindsamlingen blev gennemført enten i respondentens eget hjem eller på indsatsste-

det. Ved første møde blev der skabt terapeutisk kontakt til respondenten.  

Informationsbrevet blev gennemgået med hver enkelt for at sikre, at de følte sig trygge 

ved situationen; at de stadig ønskede at deltage.  

Figur 2: Oversigt over den samlede rekruttering 
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Der blev i samarbejde med respondenten udfyldt samtykkeerklæring for at sikre, at 

han/hun var indforstået med undersøgelsen og egen rolle heri.   

 

Dataindsamlingen foregik i nedenstående rækkefølge:  

Demografiske data: Der blev på forhånd udarbejdet et spørgeskema til den demografi-

ske dataindsamling (bilag 11). Spørgeskemaet blev gennemgået og udfyldt i samarbejde 

med hver enkelt respondent. 

 

MFS: MFS-spørgsmålene blev gennemgået i samarbejde med respondenten og udfyldt 

for derved at sikre, at kognitive vanskeligheder ikke havde indflydelse på forståelsen af 

spørgsmålene. Ved prætest blev der taget udgangspunkt i respondentens generelle ud-

trætning i løbet af dagen inden for de sidste fire uger jf. MFS-proceduren (bilag 7). Ved 

posttest blev der imidlertid kun taget udgangspunkt i de 14 dage, hvor kugledynens virk-

ning blev undersøgt. Spørgsmålene er baseret på affektive, kognitive og sensoriske 

symptomer ift. søvn og symptomer på mental træthed i hverdagen (14, p. 496).  

 

AMPS: Respondenten valgte ud fra den udarbejdede opgaveliste to opgaver, der skulle 

udføres, og hvilken han/hun ønskede at udføre først. Der blev taget højde for, at opga-

verne var tilpas udfordrende til deres individuelle funktionsniveau (25, p. 1-2, p. 1-7, 31, 

p. 1-3, p. 1-7) 

Inden AMPS-undersøgelsen påbegyndte, blev køkkenet præsenteret, således at respon-

denten var bekendt med omgivelserne og vidste, hvor redskaberne var placeret. Inden 

hver opgave blev påbegyndt, blev disse gennemgået ud fra opgavebeskrivelsen i AMPS-

manualen vol. 2. Respondenten gik i gang med første opgave, mens dataindsamleren 

observerede de ineffektive og effektive færdigheder og tog løbende noter. Den samme 

procedure blev anvendt for den anden AMPS-opgave (25, p. 1-1, p. 1-7).   

 

Respondenterne fik efter prætest udleveret en kugledyne, som de skulle sove med i 14 

dage. Herefter blev der aftalt en ny tid for posttest. Samme procedure for både MFS og 

AMPS gjorde sig gældende ved udførelse af posttest efter 14 dage. 

 

4.6 Databearbejdning af demografiske data, MFS og AMPS  

Data fra demografiske data, MFS og AMPS er separat bearbejdet på både individ- og 

gruppeniveau.  
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(Bilag 7) 

4.6.1 Demografiske data  
Fordeling af demografiske data på individniveau 

Den procentvise fordeling af, hvilket rehabiliteringsforløb respondenterne havde haft eller 

havde i undersøgelsesperioden, blev angivet. Procentfordelingen blev desuden udregnet 

hos de respondenter, der havde angivet samme diagnose.  

 

Fordeling af demografiske data på gruppeniveau 

Antallet af mænd og kvinder, der deltog i undersøgelsen samt det aldersmæssige gen-

nemsnit for disse, blev udregnet i procent. Desuden blev der set på en eventuel forskel 

ift., hvordan mænd og kvinder forbedrede sig på træthedsniveau og på ADL-evne.  

4.6.2 MFS 
MFS indeholder 15 spørgsmål, som blev scoret (pointangivet) ud fra ordinal-skala-niveau 

med point mellem 0-3 (bilag 7). Pointene gav én samlet score for hver respondent, hvor-

efter der ud fra MFS-manualen blev aflæst, hvordan respondenten placeres ift. trætheds-

niveau på træthedsskalaen, dette angives i tabel 3. 

 

 

 

 

  

Alle MFS-pointene blev indsat i et Excel ark og automatisk udregnet, hvor forskellen på 

scorefordelingen ved præ- og posttest fremgik i et søjlediagram. Y-aksen angav pointe-

ne, mens X-aksen angav antallet af respondenter, se evt. figur 4.  

 

Forandring af træthedsniveau på individniveau  

Analysen af data i MFS tog udgangspunkt i respondenternes totalsum af træthedsniveau 

ved præ- og posttest. Herefter blev differencen fra præ- til posttest udregnet på individ-

niveau, og det blev kontrolleret, om deres træthedsniveau havde ændret sig. Det blev 

besluttet at fastsætte en observerbar forandring i træthedsniveau, såfremt der blev målt 

en ændring på 1 point eller mere hos respondenterne fra præ- til posttest.  

 

Forandring af træthedsniveau på gruppeniveau 

Middelværdierne og differencen blev udregnet for at undersøge, om der var sket en for-

andring af træthedsniveau hos respondenterne som gruppe mellem præ- og posttest.  

 

 

Tabel 3: Niveau af mental træthed (træthedsskala) 
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Resultaterne på gruppeniveau blev defineret på samme måde som forandring på individ-

niveau, dvs. hvis middelværdierne ændrede sig 1 point eller mere fra præ- til posttest, 

indikeres en observerbar forandring. 

4.6.3 AMPS 
De to observationer blev scoret vha. AMPS ud fra to hovedkategorier: 16 motoriske og 

20 processuelle færdigheder. Respondenten blev scoret på ordinal-skala-niveau med po-

int fra 1-4, hvor 1 indikerer utilstrækkeligt/uacceptabelt, 2 ineffektiv/hæmmende, 3 

tvivlsom samt 4 kompetent (25, p. 2-5 - 2-7). Herefter blev resultaterne indtastet i soft-

wareprogrammet OTAP. OTAP fremstiller grafiske rapporter samt logits, se AMPS Pro-

gress Report for respondenterne (bilag 12). Programmet indeholder et FACET Rasch ana-

lyseprogram. Dette gør det muligt via en many-facet Rasch model at transformere de 

indsamlede data på ordinal-skala-niveau til ratio-intervalskala-niveau (25, p. 14-13). 

Wilcoxon Signed Ranks Test anvendes til at udregne p-værdien i Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) softwaren (32, p. 86).  

 

Forandring af ADL-evne på individniveau 

Analysen af data tog udgangspunkt i respondenternes motoriske og processuelle ADL-

evne i logits, der blev genereret og scoret ved præ- og posttest. Logits fra scoringerne 

blev sammenlignet, og der blev ved udregning fundet frem til differencen mellem præ- 

og posttest. 

 

I AMPS fremkommer: 

 En signifikant forandring, hvis der på den motorisk ADL-evne udregnes en diffe-

rence på minimum ± 0,50 logits og på den processuelle ADL-evne en difference 

på minimum ± 0,40 logits (25, p. 12-4).  

 En observerbar forandring, hvis resultaternes difference mellem præ- og posttest 

ligger på minimum ± 0,30 logits både på den motoriske og på den processuelle 

ADL-evne (25, p. 12-4). 

 Ingen forandring, hvis resultaternes difference mellem præ- og posttest er under 

± 0,30 logits både på den motoriske og på den processuelle ADL-evne (25, p. 12-

4).  

 

Der blev desuden udregnet en procentvis fordeling ud fra differencen af hvor mange, der 

havde en signifikant, en observerbar eller ingen forandring i den motoriske og processu-

elle ADL-evne. 
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Forandring af ADL-evne på gruppeniveau  

Der er desuden undersøgt på gruppeniveau, hvor middelværdier blev udregnet fra præ- 

og posttest og derefter differencen herimellem for således at sammenligne responden-

ternes data ift. den motoriske og den processuelle ADL-evne. Forandringen blev defineret 

på samme måde som ved forandring på individniveau. 

4.7 Wilcoxon Signed Ranks Test  
Denne test er non-parametrisk og anvendes til udregning af to målinger og kan derfor 

give svar på, om der er forskel fra præ- til posttest. 

Respondenterne fungerer som deres egen kontrolgruppe, og dette er således et parret 

design på ordinal-skala-niveau (32, p. 86).    

 

Wilcoxon Signed Ranks Test giver i denne undersøgelse svar på, om der er sket en ob-

serverbar forandring i ADL-evne og kan derfor verificere eller falsificere H0 (32, p. 70-1).  

Dette sker ved at resultaterne i AMPS-logits fra præ-og posttest indtastes i computer-

softwaren SPSS. Herefter udregnes differencen, logits rangeres og p-værdien beregnes. 

P-værdien skal ligge under 0,05, for at en signifikant forandring er opnået. Denne udreg-

nes i undersøgelsen for den motoriske og den processuelle ADL-evne (32, p. 122). 

 

5.0 Etik  

Dataindsamlingen er udarbejdet i overensstemmelse med de etiske retningslinjer i Hel-

sinki-deklarationen. Disse er defineret ud fra WHOs retningslinjer, som omfatter respon-

denternes sikkerhed, rettigheder og information om samtykke til undersøgelsen (36, p. 

3, p. 76-7).  

Helsinki-deklarationen § 19 definerer, at deltagere i forskningsprojekter bør kunne drage 

fordel af at medvirke. Dette er der her taget højde for eftersom det, i tilfælde af at kug-

ledynen har en virkning hos målgruppen, kan øge chancen for yderligere forskning på 

området, hvilket muligvis kan fremme processen ift. at bevilge og få bevilget kugledyner 

fremover (37). 

 

For at undgå misforståelser blev informationsbrevet vedrørende undersøgelsen gennem-

gået med respondenterne af dataindsamleren.  Dette er i overensstemmelse med Hel-

skinki-deklarationen § 22, der understreger at personer i projekter/undersøgelser skal 

have tilstrækkelig information om forsøgets formål (37). Manglede respondenterne in-

formation eller havde spørgsmål, var der i informationsbrevet angivet telefonnr., e-mail 

og fulde navn på de tre personer i bachelorgruppen. I informationsbrevet blev  der end-

videre taget højde for at anvende termer såsom observation i stedet for test for derved 

at undgå, at respondenterne fik en følelse af at skulle præstere (bilag 9).  
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Desuden blev der indhentet skriftlig samtykkeerklæring, som blev gennemgået med re-

spondenterne hver især inden første undersøgelse. Denne gav dem tilladelse til at stoppe 

undersøgelsen når som helst, såfremt dette måtte ønskes, samt oplyste, at deltagelse 

var frivillig, og al data i forbindelse med undersøgelsen vil blive slettet efter endt eksa-

men på UCN. 

Desuden informerede samtykkeerklæringen om, at ingen personfølsomme oplysninger 

måtte videregives i en sådan form, at respondenterne kunne genkendes. Der blev desu-

den givet tilladelse til at anvende disse oplysninger i undersøgelsen (bilag 2).  

Respondenterne blev inden undersøgelsen informeret mundtligt om, at dataindsamleren 

er studerende på UCN, og hun derfor ikke havde indflydelse på, om respondenterne efter 

endt undersøgelsesforløb vil kunne få bevilget en kugledyne. Det blev desuden under-

streget i informationsbrevet, at kugledynen kun var til låns i en 14 dages undersøgelses-

periode, eftersom der kunne opstå et etisk dilemma i, at respondenterne fik en kugledy-

ne men ikke kunne beholde den efter de 14 dage. 

 

Inden AMPS-undersøgelsen blev der taget højde for respondenternes egne ønsker vedrø-

rende hvilke AMPS-opgaver, der skulle udføres. Opgaverne skulle desuden være etisk 

forsvarlige ift. respondenternes ressourcer og begrænsninger. Det blev sikret, at respon-

denterne fortsat ønskede at deltage på dette tidspunkt i forløbet og var trygge ved situa-

tionen. De elektroniske data i AMPS-systemet blev angivet med en personlig kode. Til 

analysen af de deskriptive data, MFS og AMPS var respondenterne desuden anonymise-

ret, og personfølsom data blev således håndteret forsvarligt.  

 

Resultaterne fra denne undersøgelse blev formidlet på UCN til en bachelorkonference 

(bilag 13).  

6.0 Resultater 

I dette afsnit beskrives resultaterne for, hvordan kugledynen havde indflydelse på re-

spondenternes ADL-evne og træthedsniveau både på individ- og gruppeniveau. Desuden 

illustreres resultaterne løbende i figurer og tabeller. Afslutningsvis sammenfattes resulta-

terne for MFS og AMPS.   

6.1 Demografiske data  

6.1.1 Fordeling af demografiske data på individniveau 
Respondent 1, 2 og 3 (33,3 %) havde, mens undersøgelsen foregik, gennemgået et for-

løb på indsatstedet, mens respondent 4, 5, 6 og 9 (44,4 %) enten fik ergo- eller fysiote-

rapi i undersøgelsesperioden. Respondent 7 (11,1 %) havde tidligere fået fysioterapi på 
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indsatsstedet, mens respondent 8 (11,1 %) havde været igennem et genoptræningsfor-

løb på et tidligere tidspunkt. Hermed ses at respondenterne i undersøgelsesperioden har 

haft forskelligt udgangspunkt for rehabilitering, se tabel 2. 

Respondent 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 9 angav at have haft en blodprop i hjernen, hvorimod re-

spondent 5 havde haft et hjertestop og respondent 6 en aneurisme; således havde 77,7 

% samme diagnose, se tabel 2. 

6.1.2 Fordeling af demografiske data på gruppeniveau 

I denne undersøgelse deltog i alt fem kvinder (55,6 %) og fire mænd (44,4 %). 

Gennemsnitsalderen for kvinder var 45,2 år og for mænd 51 år. Hermed tydeliggøres, at 

størstedelen af respondenterne var 40 år eller derover, bortset fra respondent 4 på 24 

år, se figur 3. Der var ingen kønsmæssig forskel på, hvordan respondenterne forandrede 

sig på deres træthedsniveau og på ADL-evne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Resultater for MFS 

6.2.1 Forandring af træthedsniveau på individniveau 
I tabel 4 og figur 4 illustreres forandringen i MFS fra præ-til posttest. 8 ud af 9 respon-

denter flyttede sig 1 point eller mere på deres træthedsniveau.  

 

Respondenterne er highlightet med forskellige farver i tabel 4, figur 4 og i teksten for 

herved at demonstrere, hvem der individuelt flyttede sig fra ét træthedsniveau til et an-

det. De respondenter, der ikke flyttede sig indenfor det samme træthedsniveau eller 

overhovedet ikke flyttede sig, er ikke highlightet.  

Respondenter 1, 2, 3, 5 og 7 blev ved prætest scoret som svær mental træt. Ved post-

test var det kun respondent 2 og 7, der fortsat blev vurderet som svær mental træt, 

hvorimod de resterende respondenter flyttede sig fra svær mental træthed til moderat 

mental træthed, se tabel 4.  

Figur 3: Aldersfordelingen af mænd og kvinder 



 

20 
 

Respondenter 4 og 6 scorede ved prætest let mental træthed og flyttede sig ved posttest 

til ingen mental træthed.  

Respondent 8 blev både ved præ- og posttest scoret som moderat mental træt og havde 

slet ikke flyttet sig i mellem disse.  

Respondent 9 flyttede sig fra moderat mental træthed ved prætest og til let mental træt-

hed ved posttest.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Differencen for MFS på individniveau 

Figur 4: Søjlediagram over forskel fra præ- til posttest på respondenternes træthedsniveau 
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Tabel 5: Middelværdierne og differencen for MFS på gruppeniveau 

6.2.2 Forandring af træthedsniveau på gruppeniveau 

Ved udregning af middelværdierne angives at respondenterne på gruppeniveau i gen-

nemsnit faldt med 3 point. Ud fra en klinisk betragtning har kugledynen haft en obser-

verbar forandring på gruppeniveau, idet respondenterne flyttede sig med mere en 1 po-

int, illustreret i tabel 5. 

 

 

 

 

 

6.3 Resultater for AMPS 

6.3.1 Forandring i ADL-evne på individniveau  
På den motoriske ADL-evne ses en signifikant forandring hos fire af respondenterne sva-

rerende til 44,4 %, idet der blev målt en difference på 0,50 logits. Derimod havde seks 

respondenter, svarende til 66,7 %, en difference på 0,40 logits eller derover i den pro-

cessuelle ADL-evne, hvilket også indikerer en signifikant forandring. Hos respondenterne 

1, 3 og 5 vises en signifikant forandring på både den motoriske og den processuelle ADL-

evne. Disse er highlightet i teksten såvel som i tabel 6. Her er resultaterne desuden visu-

aliseret i decimaltal, og i figur 5 angives den procentvise fordeling. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF – Signifikant forandring  

OF – Observerbar forandring  

IF – Ingen forandring 

 

Tabel 6: Respondenternes motoriske og processuelle ADL-evne samt differencen fra præ- til posttest 
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6.3.2 Forandring i ADL-evne på gruppeniveau  

Den motoriske ADL-evne angav en middelværdi på 1,21 ved prætest og 1,60 ved post-

test. Differencen blev udregnet til 0,39 og derfor konstateres en observerbar forandring i 

ADL-evne. Den processuelle ADL-evne angav en middelværdi på 0,42 ved prætest og 

0,78 ved posttest, hvor differencen blev udregnet til 0,36. Derfor registreres der ligele-

des en observerbar forandring på den processuelle ADL-evne. Middelværdierne og diffe-

rencen illustreres i tabel 7. 

 

6.4 Wilcoxon Signed Ranks Test  
Wilcoxon Signed Ranks Test udregnede p-værdien til 0,007 for både den motoriske og 

den processuelle ADL-evne; dette illustreres i tabel 8. Disse p-værdier ligger under det 

fastlagte signifikantsniveau på 0,05, og dermed falsificeres H0 hypotesen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Procentvis fordeling af den motoriske og processuelle ADL-evne på individniveau 

Tabel 8: Udregnet p-værdi i SPSS softwaren  

Tabel 7: Middelværdierne og differencen for den motoriske og processuelle ADL-evne  
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6.5 Sammenfatning af MFS og AMPS 

Tabel 9 illustrerer sammenhængen mellem MFS og AMPS. De respondenter der både for-

andrede sig i MFS og AMPS er highlightet i tabel 9 og i teksten.  

Sammenlignes resultaterne i MFS og AMPS var der hos nogle af respondenterne en 

sammenhæng.  Respondenter 1, 2, 3, 4 og 5 flyttede sig både motorisk og processuelt i 

AMPS og opnåede en observerbar forandring i MFS.  

 

Hos de resterende respondenter var der dog forskel i de samlede resultater, se tabel 9:  

 Respondent 6 flyttede sig i MFS fra mental træthed til ingen mental træthed; dog 

var der ingen forandring i den motoriske ADL-evne. Til gengæld forefindes en sig-

nifikant forandring i den processuelle ADL-evne. 

 Respondent 7 flyttede sig stort set ikke i MFS men fik en observerbar forandring 

motorisk og ingen forandring processuelt.  

 Respondent 8 havde ikke flyttet sig i MFS men fik en observerbar forandring i den 

motoriske ADL-evne. Til gengæld var der ingen forandring i den processuelle ADL-

evne. 

 Respondent 9 flyttede sig i MFS men opnåede ingen forandring i den motoriske 

ADL-evne. Derimod blev der opnået en signifikant forandring i den processuelle 

ADL-evne.   

SF – Signifikant forandring  

OF – Observerbar forandring  

IF – Ingen forandring 

Tabel 9: Sammenfatning af MFS og AMPS resultater på individniveau   
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7.0 Diskussion 
I dette afsnit diskuteres resultaterne af de demografiske data, MFS og AMPS og sammen-

lignes med relevant forskning og teori. Derudover diskuteres de metodiske valg i under-

søgelsen. 

7.1 Resultater  

7.1.1 Mental træthed  
På individniveau havde otte respondenter flyttet sig i varierende grad på deres træt-

hedsniveau. Respondent 8 havde som den eneste ikke flyttet sig fra præ- til posttest, se 

tabel 4.  

Der kan være en usikkerhed om hvorvidt respondent 8 anvendte kugledynen i de 14 da-

ge eller havde misforstået spørgsmålene i MFS, da det er bemærkelsesværdigt, at hun 

som den eneste ikke flyttede sig. For at sikre at respondenterne sov med kugledynen 

under hele undersøgelsesperioden, kunne det have været relevant at udføre en telefonisk 

opfølgning halvvejs i perioden for at motivere til anvendelse af kugledynen. Hvis flere 

respondenter havde deltaget i undersøgelsen, ville der have været mindre risiko for, at 

det kunne påvirke resultatets gennemsnit, såfremt én respondent af den ene eller anden 

årsag faldt udenfor de resterende respondenters resultat. 

 

Desuden angives det i MFS-resultaterne at respondenterne på gruppeniveau opnåede 

en observerbar forandring, eftersom de flyttede sig fra præ- til posttest med mere end 1 

point. I og med at MFS ikke er et standardiseret redskab, kan det dog diskuteres, om 

man i en realistisk sammenhæng bør definere et resultat i MFS som observerbar, efter-

som det fastsatte niveau herfor er bestemt af databearbejderne.  

 

For at sikre sig, at resultaterne kunne defineres som værende en observerbar forandring 

eller en eventuel signifikant forandring, skulle undersøgelsesredskabet MFS være stan-

dardiseret og have gennemgået psykometriske test, for således at kunne udregne en p-

værdi. Dette kunne eventuelt resultere i, at undersøgelsesredskabet blev standardiseret. 

MFS er dog anvendt i denne undersøgelse, idet der ønskes at undersøge om der var en 

tendens for, at kugledynen havde en virkning på respondenternes træthedsniveau. Dette 

er opnået, idet respondenterne på gruppeniveau i gennemsnit flyttede sig 3 point fra 

præ- til posttest, se tabel 4. Ud fra disse resultater ville det derfor være relevant at fore-

tage yderligere undersøgelser af MFS, evt. med en større gruppe respondenter.   
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7.1.2 ADL-evne  

De kliniske udregninger i AMPS angav, at 44,4 % af respondenterne på individniveau 

opnåede en signifikant forandring på den motoriske ADL-evne, mens 66,7 % opnåede 

en signifikant forandring på den processuelle ADL-evne, figur 5.  

Disse resultater kan støtte sig op af undersøgelsen ”The Uniform Data System for Medical 

Rehabilitation”, der har undersøgt borgere fra 300 forskellige rehabiliteringscentre i USA. 

Undersøgelsen understregede bl.a., at personer med erhvervet hjerneskade efter et me-

dicinsk rehabiliteringsforløb forbedrede sig på deres ADL-evne og derfor blev mere selv-

stændige i dagligdagsaktiviteter såsom egenomsorg og derved opnåede et forbedret ak-

tivitetsniveau. Disse resultater, sammenholdt med denne undersøgelse af kugledynen, 

indikerer muligvis, at hvis personer med erhvervet hjerneskade får de rette rehabilite-

ringsindsatser, kan en forandring i ADL-evne være mulig (38, p. 242).  

 

På gruppeniveau blev den motoriske ADL-evne ud fra den kliniske udregning af AMPS-

differencen mellem præ- og posttest angivet til 0,39 og på den processuelle ADL-evne 

angivet til 0,36 herved fastslås en observerbar forandring, se tabel 7. Dette vil sige, at 

den kliniske udregning var tæt på at være signifikant, idet et signifikant resultat ifølge 

AMPS opnås ved en difference i ADL-evne på minimum 0,50 motorisk og på minimum 

0,40 processuelt jf. 4.6.3. I Wilcoxon Signed Ranks Test blev der beregnet en signifikant 

forandring på gruppeniveau, idet p-værdien blev udregnet til 0,007 både på den moto-

riske og på den processuelle ADL-evne, se tabel 8. Herved angives at p-værdien ligger 

under det fastsatte signifikansniveau på 0,05. Der kan være en undren ift. at Wilcoxon 

Signed Ranks Test, og den kliniske udregning angav forskellige grader af forandring.  

7.1.3 Opsummering af resultater for træthedsniveau og ADL-evne 

Undersøgelsens kliniske udregninger på individniveau gav indikationer på en sammen-

hæng mellem træthedsniveau og ADL-evne, da det var de samme respondenter (1, 2, 3, 

4 og 5), der flyttede sig i begge undersøgelser, se tabel 9. Med udgangspunkt i disse re-

sultater ses en mulig sammenhæng i, at hvis man er mindre træt, kan dette påvirke ens 

udførelse af en given aktivitet og dermed den processuelle og den motoriske ADL-evne. 

Dette stemmer overens med resultaterne fra artiklen, ”Sleepiness and fatigue following 

traumatic brain injury”, der angiver, at deltagerne med erhvervet hjerneskade oplevede, 

at træthed påvirkede deres aktivitetsniveau (16, p. 603). 

 

Som det fremgår af resultaterne, scores respondenterne på individ- og gruppeniveau 

højere i den processuelle ADL-evne sammenlignet med den motoriske ADL-evne, se figur 

5, tabel 6 og tabel 7. Det kan således antages, at kugledynen påvirkede respondenterne 

bedre processuelt end motorisk. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om årsagen til den-
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ne ændring kan være, at de får sovet bedre end normalt pga. anvendelse af kugledynen, 

idet denne kan påvirke centralnervesystemet og dermed den processuelle ADL-evne 

(18). Den processuelle ADL-evne har indflydelse på, hvordan personen planlægger, kon-

centrerer sig og kan tage initiativ i aktiviteter. Dette kan resultere i, at det bliver lettere 

at holde fokus i dagligdagsaktiviteter, idet disse bliver overskuelige og derfor nemmere 

at rumme for den enkelte (20 p. 90, 25, p. 2-5).  

I sammenfatningen af MFS og AMPS i resultatafsnittet angives, at respondent 6, 7, 8 og 

9 flyttede sig enten på den motoriske eller på den processuelle ADL-evne og/eller på de-

res træthedsniveau. Dette understreger, at de ikke flyttede sig på alle målinger ligesom 

respondent 1, 2, 3, 4 og 5 gjorde, se tabel 9. Var undersøgelsesperioden blevet forlæn-

get, havde dette muligvis givet et andet resultat på individniveau. Desuden ville en un-

dersøgelse af en større gruppe muligvis også have givet det samlede resultat et andet 

udfald både i forhold til den kliniske udregning og i Wilcoxon Signed Ranks Testen.  

 

Ved sammenligning af de deskriptive data kan der ift. det aldersmæssige perspektiv i 

MFS og AMPS ses, at respondent 4 som den yngste i studiepopulationen, blev scoret højt 

både på den motoriske og den processuelle ADL-evne, og der angives ingen mental træt-

hed ved posttest, se tabel 9. Holdes dette resultat op imod respondent 7, der var den 

ældste, ses den laveste difference på den processuelle ADL-evne og anden laveste diffe-

rence på den motoriske ADL-evne. Det samme gjorde sig gældende i hans MFS-

resultater, hvor han kun flyttede sig 1 point fra præ- til posttest, se tabel 9. Ved sam-

menligning af disse resultater angives, at der var stor forskel på, hvordan respondent 4 

og 7 klarede sig, hvilket formentlig kan skyldes deres alder. I forlængelse heraf kunne 

det være relevant at undersøge en mere homogen målgruppe, da resultaterne i denne 

undersøgelse vil være sværere at generalisere f.eks. til en yngre aldersgruppe, idet der 

kun var én respondent i 20erne, mens de resterende otte respondenter var mellem 40-

60 år med en gennemsnitlig alder for mænd på 51 år og kvinder på 45,2 år, se figur 3. 

Mænd og kvinder blev sammenlignet, hvorved det påpeges, at der ud fra denne under-

søgelse ikke var forskel kønnene imellem. 

 

Respondent 1, 2 og 3 var nogle af dem, der flyttede sig mest både på ADL-evne og på 

træthedsniveau. Det kan dog diskuteres om årsagen hertil var, at de var i et rehabilite-

ringsforløb på indsatsstedet, mens undersøgelsesperioden foregik. Respondent 7 og 8 var 

dem, der gav mindst udslag på træthedsniveau, og ift. ADL-evne opnåede de ingen for-

andring processuelt men en observerbar forandring motorisk, se tabel 9. Disse respon-

denter fik som de eneste ingen rehabilitering i undersøgelsesperioden, se tabel 2.  
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Som det fremgår, var udfaldet af resultaterne forskelligt ift. om respondenterne gennem-

gik rehabilitering på indsatsstedet eller ej. Derfor havde det været ideelt, at responden-

terne havde haft samme udgangspunkt for rehabilitering i undersøgelsesperioden. Det 

kan derfor ikke verificeres ud fra ovenstående, at disse resultater skyldes kugledynen, da 

respondenterne hver især har haft forskelligt udgangspunkt for rehabilitering, og derfor 

kan flere faktorer have haft indflydelse på resultatet.  Dog er det interessant, at 8 ud af 

9 respondenter flyttede sig på træthedsniveau, og at alle 9 respondenter flyttede sig på 

deres ADL-evne, se tabel 9. Der skal dog også tages højde, for at resultaterne ift. træt-

hedsniveau kan være påvirket, da MFS ikke er standardiseret.  

 

På baggrund af at alle respondenterne flyttede sig enten på deres ADL-evne og/eller på 

deres træthedsniveau, kan der være en indikation for, at kugledynen er årsag til foran-

dring hos respondenterne. 

 

Afslutningsvis kan der stilles spørgsmålstegn ved, om resultaterne i denne undersøgelse 

kan generaliseres til målpopulationen grundet studiepopulationens størrelse.   

7.1.4 Ekstern validitet  

Resultaterne i denne undersøgelse har vist, at der skete en observerbar forandring på 

respondenternes ADL-evne og træthedsniveau ved anvendelse af kugledynen.  

 

Den kvalitative undersøgelse ”Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry” har 

undersøgt kugledynen og ligeledes konkluderet en forandring ved anvendelse af denne. 

Her blev dynen afprøvet af fire informanter med Huntingtons Syndrom. Resultatet heraf 

blev, at de følte sig mere afslappet, deres bevægelsesforstyrrelser blev mindsket samt 

vejrtrækningen blev roligere og dybere, hvilket resulterede i, at informanterne havde 

lettere ved at falde i søvn i undersøgelsesperioden (30).  

7.2 Design/metode (intern validitet) 

I denne undersøgelse blev der valgt et præ- og posttest design. Dette foregik ved at un-

dersøge en interventionsgruppe, der anvendte en kugledyne i 14 dage. Det kunne med 

fordel have været relevant at anvende en længere tidsperiode, men idet kugledynen er 

undersøgt på børn med ADHD i en periode på 14 dage, hvor denne havde en virkning, er 

det derfor interessant at anvende samme tidsperiode i denne undersøgelse (20) for at 

undersøge, om denne tidsperiode også kunne have en virkning på målgruppen voksne 

med erhvervet hjerneskade.  

Fordelen ved dette design var, at det var muligt at se en eventuel forskel på interventi-

onsgruppen fra præ- til posttest inden for en afgrænset tidsperiode.  



 

28 
 

Ulempen var dog, at det ikke var muligt at undersøge, om resultaterne skyldes andet end 

kugledynen (interventionen), f.eks. at nogle respondenter fik rehabilitering i undersøgel-

sesperioden, mens andre ikke gjorde. For at undersøge om det var rehabilitering, der 

havde indvirkning på ADL-evne og træthedsniveau, eller om det var kugledynen, kunne 

der med fordel have været anvendt et uparret design, hvor der simultant undersøges to 

grupper, en interventions- og en kontrolgruppe (32, p. 80). Begge grupper skulle have 

udleveret en kugledyne men i modsætning til kontrolgruppen, ville interventionsgruppen 

sideløbende få rehabilitering i undersøgelsesperioden. Derudover ville det også være im-

perativt at blinde dataindsamleren, således at hun ingen informationer havde om, hvor-

ledes de to grupper var sammensat demografisk set (32, p. 51, 33, p. 103-9, p. 119-

120). 

Ved at anvende en anden samplingsmetode kunne yderligere bias muligvis begrænses. 

Her kunne eksempelvis convenience sampling anvendes som er en underkategori til non-

probability samplingsmetoden i stedet for purposive sampling. Dette kunne foregå ved, 

at der på indsatsstedet blev ophængt en seddel med invitationen til og information om 

undersøgelsen, hvor personerne selv skulle tilmelde sig, hvis de mente at have et træt-

hedsproblem. Herved ville der ikke være nogen til at udvælge dem og dermed påvirke, 

hvem der kom med i studiepopulationen. Dette kunne muligvis have givet et andet resul-

tat (33, p. 168-70). Dog vil der være en udfordring i at få personerne med i undersøgel-

sen ift., om de overhovedet observerede den ophængte seddel.  

 

Som det fremgår i afsnit 4.5.6 er MFS udviklet som et selvrapporteret spørgeskema, hvor 

der tages udgangspunkt i en fire ugers undersøgelsesperiode. Denne periode blev dog 

ikke valgt i undersøgelsen til posttest, men i stedet blev der valgt en 14-dages periode 

for at gøre denne så sammenlignelig så muligt ift. undersøgelsen af kugledynen på børn 

med ADHD (20). MFS anvendes desuden som præ- og posttest, hvor der tages udgangs-

punkt i en selvrapportering af respondenternes træthedsniveau før og efter brug af kug-

ledynen. Dette blev valgt, idet der ønskes at se en tendens for, om kugledynen havde 

indflydelse på respondenternes træthedsniveau.  

 

I denne undersøgelse blev AMPS-proceduren ikke fulgt nøjagtigt, idet der ikke blev fore-

taget et face-to-face interview, hvilket ellers er den sædvanlige procedure for AMPS, men 

i stedet et telefonisk interview. Selvom undersøgelsen blev modificeret, er dette accepta-

belt, idet reliabiliteten i AMPS er høj jf. 4.2. Det medførte dog, at det ikke var muligt at 

få så stort et kendskab til respondenten, og derved var det ikke muligt at se eventuelle 

problematikker hos respondenten eller i omgivelserne der kunne påvirke udførelsen af en 

AMPS-opgave.   
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Det blev forsøgt at begrænse risikoen for at begå bias og fejlkilder i dataindsamlingen. 

Der blev bl.a. taget højde herfor ved at anvende tidsskemaer under dataindsamlingen for 

at skabe overblik og sikre at proceduren for posttest blev overholdt. Det kan diskuteres, 

om der kan være opstået bias i AMPS-resultaterne, idet dataindsamleren løbende fik me-

re erfaring i at udføre undersøgelsen på målgruppen og derfor muligvis har kunnet ob-

servere flere ting i slutning af undersøgelsesperioden. Derfor kunne det være relevant at 

benytte sig af en pilottest, for at dataindsamleren forud for de rigtige undersøgelser hav-

de kendskab til udførelsen af og proceduren for gennemførelse af AMPS- og MFS-

undersøgelserne på målgruppen.  

I og med at dataindsamleren er kalibreret, og idet der testes ud fra på forhånd fastsatte 

kriterier, vil der uanset hvad være en høj grad af reliabilitet. Der vil dog altid skulle tages 

højde for mulig manipulation i undersøgelsen. Der kan dog være opstået bias ift. resulta-

tet, da der ikke er anvendt samme procedure for hver respondent: Nogle er undersøgt på 

indsatsstedet og nogle i eget hjem, hvilket kan være problematisk, idet der er forskel på 

at udføre en undersøgelse i borgerens eget hjem, hvor omgivelserne er kendte i mod-

sætning til på indsatsstedet, hvor omgivelser er ukendte. Dette kan mindske den interne 

validitet, idet resultaterne kan give et forskelligt udfald. Derfor ville det være relevant at 

gennemføre samme procedure for undersøgelsen på alle respondenter (33, p. 90-1). 

 

De indsamlede data var kun kendt af dataindsamleren, indtil analysen blev påbegyndt. 

Dette skete for at sikre så objektive resultater som muligt og derved opnå det mest vali-

de undersøgelsesresultat. I tilfælde af at både dataindsamleren og databearbejderne 

kendte til resultaterne inden analysen, kunne det have haft indflydelse på det endelige 

resultat og givet eventuelle bias. For at mindske bias yderligere i undersøgelsen kunne 

det have været valgt at ansætte en kalibreret ekstern ergoterapeut, som ingen kendskab 

havde til undersøgelsen og dens ønskede resultat. 

 

Ved udvælgelse af opgaverne i AMPS blev der taget hensyn til, at disse skulle være tilpas 

udfordrende, da der ellers ikke kunne genereres valide resultater ift. ADL-evne. For at 

styrke den interne validitet kan der argumenteres for, om det ville have været relevant 

at anvende forskellige opgaver af samme sværhedsgrad ved præ- og posttest i AMPS 

(31, p. 1-3 - 1-7). Dette for at undgå, at nogle af respondenterne eventuelt ville kunne 

huske deres fejl og derfor måske være bevidste om ikke at lave samme fejl i posttest. 

Dog øges den interne validitet i undersøgelsesredskabet ved, at respondenterne ikke 

kunne manipulere med AMPS, da opgaver her indenfor er standardiserede dagligdagsop-

gaver. Dataindsamleren havde taget højde herfor ved at understrege overfor responden-

terne, at de skulle udføre opgaverne som vanligt for at opnå et reelt, autentisk billede 
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heraf. Hvis respondenterne tænkte for meget på, at de blev observeret, kunne de få en 

følelse af at skulle præstere, og derved kunne der opstå ufrivillige fejl, hvilket kunne re-

sultere i, at de blev scoret dårligere end oprindeligt (33, p. 88-91, p. 90-1). 

 

Den interne validitet kan være påvirket af mulige informationsbias, da respondenterne 

kan have givet forkerte informationer i MFS, hvis de ikke forstod spørgsmålet korrekt, 

eller de måske svarede det, de regnede med, der ønskes svar på i undersøgelsen. Som 

tidligere anført jf. 4.5.6 blev de deskriptive data og MFS-spørgsmålene gennemgået med 

respondenterne for at undgå bias som disse. Det samme gjorde sig gældende for at und-

gå hukommelsesbias, således at respondenternes kognitive og hukommelsesmæssige 

vanskeligheder havde så lidt indflydelse på besvarelserne som muligt (33, 90-1).  

8.0 Konklusion 

Formålet med denne undersøgelse var at finde frem til, om anvendelse af kugledynen i 

en periode over 14 dage gav en observerbar forandring i ADL-evne og på træthedsniveau 

hos personer i alderen 18-60 år med erhvervet hjerneskade.  

Resultatet af undersøgelsen gav svar på problemformuleringen, idet der ses en observer-

bar forandring på respondenternes ADL-evne ved brug af kugledynen (p-værdi 0,007). 

Det samme gjorde sig gældende på respondentens træthedsniveau (3 points forandring). 

Herved angives en synlig indikation på, at mental træthed har en målbar indflydelse på 

respondenternes ADL-evne og derved på udførelsen af dagligdagsaktiviteter.  

 

Der kan dog fortsat stilles spørgsmålstegn ved, om denne undersøgelse kan generalise-

res til målpopulationen grundet studiepopulationens størrelse, og om andet end kugledy-

nen kan have haft indflydelse på det samlede resultat for undersøgelsen. Desuden er det 

også nødvendigt at tage højde for samtlige bias og fejlkilder, der er opstået i løbet af 

undersøgelsesperioden. 

9.0 Perspektivering 
Hos personer med følger af erhvervet hjerneskade er aktiviteten at arbejde et vigtigt 

socialt og statusmæssigt element, da det medvirker til øget livskvalitet (39, p. 5-9).  

I Danmark er der sket lovgivningsmæssige ændringer i perioden 1997-2005 med henblik 

på at øge mulighederne for at få mennesker i den arbejdsdygtige alder tilbage til ar-

bejdsmarkedet eller i uddannelse uanset årsagen til deres ledighed, derfor er kommuner-

nes indsatser rettet herimod (39, p. 5-9, 6, p. 14-8). Som det fremgår tidligere er ind-

satser i kommunen ofte erfaringsbaseret jf. 2.6. Derfor kan det være relevant at forske 

mere i, hvilke indsatser der virker i praksis, for at kommunerne kan anvende de rette. 
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Undersøgelser som denne kan derfor være et skridt på vejen til mere viden på området 

ift. at sikre de rette rehabiliteringsindsatser og muligheden for deltagelse i samfundet hos 

personer med erhvervet hjerneskade (6, p. 4, p. 13)  

 

Undersøgelsen viser en observerbar forandring hos målgruppen personer med erhvervet 

hjerneskade. Derfor kan den bidrage med relevant og aktuel viden til ergoterapeuter om, 

hvordan kugledynen kan have indflydelse på denne målgruppes ADL-evne samt eventuelt 

øge interessen hos de relevante fagpersoner for yderligere viden om kugledynen ift. mål-

gruppen. Dette kunne eksempelvis foregå ved at undersøge to lige store grupper i en 

given periode; en gruppe med diagnosen apopleksi og en med traumatisk hjerneskade, 

hvor alle fik udleveret en kugledyne i undersøgelsesperioden. Herved vil det være muligt 

at sammenligne grupperne, eksempelvis ved at anvende AMPS som præ- og posttest. 

Således vil det kunne undersøges, om grupperne havde lige stor gavn af kugledynen.  

 

En anden vinkel, der kunne være interessant, var at udføre en undersøgelse med fokus 

på, hvilken variant af kugledynen, der vil have bedst virkning. Eksempelvis kunne en 

interventionsgruppe få udleveret en kugledyne på 7 kg, og en kontrolgruppe kunne få 

udleveret en på 10 kg for herved at undersøge, om varianterne vil have indflydelse på 

resultatet. Endvidere kunne det være relevant at undersøge kugledynens indvirkning ift. 

ADL-evne på andre målgrupper, f.eks. indenfor det psykiatriske regi.  

Grundet størrelsen på studiepopulationen er denne undersøgelse kun ment som et udspil 

til at afprøve kugledynens virkning, og derfor kan der kun udledes en tendens ift. målpo-

pulationen. Det vil derfor være relevant at undersøge tendensen yderligere på en større 

gruppe, for således at tilnærme sig øget validitet vha. undersøgelserne. Dette kunne 

f.eks. udføres gennem et RCT-studie, hvor der inddrages en stor gruppe undersøgelses-

personer. 

 

Undersøgelsen er kvantitativ og har derfor kun et objektivt perspektiv på kugledynen. 

Derfor kunne det være fordelagtigt at have suppleret den kvantitative undersøgelse med 

en ditto kvalitativ. Derved vil der kunne fås en subjektiv vurdering af kugledynen i form 

af respondenternes egen vurdering og oplevelser af, hvordan dynen føles og påvirker 

deres ADL-evne i hverdagen. I denne form for undersøgelse kunne der eksempelvis an-

vendes det ergoterapeutiske arbejdsredskab Canadian Occupational Performance Measu-

re (COPM). Herigennem vil det være muligt for respondenterne at vurdere egen aktivi-

tetsudførelse og diverse problematikker (40, p. 6). Disse subjektive vurderinger kan, i 

samarbejde med ergoterapeutisk erfaring og ved at inkludere producenten af kugledynen 
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(Protac), medvirke til at videreudvikle denne i fremtiden, bl.a. fordi der gives en større 

forståelse for, hvordan brugeren oplever kugledynen. 

Resultaterne fra denne undersøgelse kan medvirke til at danne grundlag for yderligere 

undersøgelser af kugledynen. Desuden vil dette sandsynligvis også øge muligheden for at 

kunne bevilge den i praksis og derved dokumentere kugledynens virkning.  

 

Bliver der i fremtiden sat yderligere fokus på sanseintegration, kan det sandsynligvis på-

virke de relevante personers aktivitetsniveau. Der er brug for mere viden om, hvordan 

sanseintegration kan påvirke ADL-evne og træthedsniveau, således at personerne får 

større mulighed for at klare sig mere selvstændigt i hverdagen. En kompenserende stra-

tegi til yderligere sanseintegrationsbehandling kan således være kugledynen.   
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Tabel 4: Differencen for MFS på individniveau 

 

Side 20 

Tabel 5: Middelværdierne og differencen for MFS på gruppeniveau 

 

Side 21 

Tabel 6: Respondenternes motoriske og processuelle ADL-evne samt difference 
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Bilag 2: Samtykkeerklæring til respondenterne 

 

Samtykkeerklæring i forbindelse med bachelorprojekt på ergoterapeutuddannelsen  

 

Vedrørende: Bachelorprojekt  

Udarbejdet af: Karin Hansen, Anne Larsen og Nana Kaldam 

Opgavens problemformulering:  

Kan man ved brug af kugledyne se en effekt ift. processuelle, motoriske færdigheder og 

træthedsniveau hos personer med erhvervet hjerneskade?  

 

Desuden vil der også ses på, om det har en effekt på aktivitetsniveau.  

 

Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående projekt. I den forbindelse 

kan mine oplysninger m.v. bruges af den/de studerende, der udarbejder projektet. 

 

Jeg er blevet informeret om: 

At deltagelse er frivillig, og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 

At jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse. 

At ingen informationer gives videre i en sådan form, at min identitet kan genkendes. 

At fortrolige oplysninger slettes/makuleres efter, at prøven er afsluttet. 

At der ingen risici er ved at deltage i projektet. 

 

Navn:_______________________________ 

Underskrift:__________________________ 

Dato:_______________________________ 
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Bilag 3: Samtykkeerklæring til Protac 

 

Samtykkeerklæring i forbindelse med bachelorprojekt på ergoterapeutuddannelsen  

 

Vedrørende: Bachelorprojekt  

Udarbejdet af: Karin Hansen, Anne Larsen og Nana Kaldam 

Opgavens problemformulering:  

Kan der ses en observerbar forbedring ved brug af kugledynen hos personer med erhver-

vet hjerneskade i alderen 18-60 år, på processuelle, motoriske færdigheder og trætheds-

niveau, målt ved hjælp af AMPS og MFS? 

Jeg giver hermed samtykke til at firmaets navn, Protac, må anvendes i ovenstående pro-

jekt. I den forbindelse må oplysninger og billeder fra firmaet anvendes.  

 

Navn:_______________________________ 

Underskrift:__________________________ 

Dato:_______________________________ 
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Bilag 4: Faser i rehabiliteringsforløbet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet er taget fra Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for rehabilitering 

af voksne med erhvervet hjerneskade” (6). 
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Bilag 5: Protac Kugledyner i forskellige variationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne er gengivet med tilladelse fra Protac A/S 

 

 

 

Protac Kugledynen – Classic  

 

 

 

Protac Kugledynen – Calm 

 

 

 

Protac Kugledynen – Flexible  
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Bilag 6, 3 sider: DOSIS-guide 

 
DOkumenteret Systematisk InformationsSøgning 

 

 
Titel: En kvantitativ undersøgelse af kugledynens virkning hos personer med erhvervet 
hjerneskade.   
 
 
Problemformulering: Kan der ses en observerbar forandring på ADL-evne og mental 

træthed ved anvendelse af kugledynen hos personer i alderen 18-60 år med erhvervet 

hjerneskade målt ved hjælp af AMPS og MFS?  

Stikord på dansk: Træthed, mental træt-
hed, kugledyne, hjerneskade, aktivitet, 
erhvervet hjerneskade, menneskelig aktivi-
tet, dagligdagsaktiviteter  

Stikord på engelsk: Fatigue, Mental Fa-
tigue, Ball Blanket, Brain Injuries, Activi-
ties, Acquired Brain Injuries, Bedding and 
linens, Duvet, Ball Carpet, Human Activi-

ties, Activities of Daily Living, Quality Im-
provement 
 
 

 

 

 

 

 

 

Database eller 
informationskilde 

Begrundelse for valg af database eller informati-
onskilde 

Dato / 
periode 
for 
søgning 

PubMed 
 
 

PubMed rummer sundhedsfaglig information (primært 
artikler) med fokus på medicin, men indeholder også 
støttefag til medicin bl.a. ergoterapi. 

Databasen er valgt, da vi ønsker at søge forskningsba-
serede sundhedsfaglige artikler. 

Juni 2015 
– decem-
ber 2015 

Cinahl Plus with 
Full Text 
 
 

Cinahl Plus with Full Text indeholder sundhedsfaglig 
information (mest artikler). Her er fokus på sundheds-
faglige fag herunder ergoterapi. Der er søgt på både 
kvalitative og kvantitative artikler. Denne database er 
valgt for at supplere søgningen i PubMed. 

Juni 2015 
– decem-
ber 2015 

Embase 
 

Embase er en sundhedsfaglig database indenfor bio-
medicin og farmakologi.  

December 
2015 

1. Beskriv 

dit emne 
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3. Beskrivelse af 
søgestrategi 

 

Tema 1 – 
Brain Inju-
ries  

Tema 2 – 
Fatigue  

Tema 3 – 
Ball blan-
ket 

Tema 4 –  
Activities  

Tema 5 –  
Quality Im-
provement  

PubMed 

 

Kontrollere-

de emneord: 
”Brain Inju-
ries” [Mesh] 
 
 
 
 
 

Kontrollere-

de emneord: 
”Fatigue” 
[Mesh] 
 
 
Fritekst:  
 
 
 

Kontrolle-

rede emne-
ord: 
”Bedding 
and Linens” 
[Mesh] 
 
 
Fritekst:  
Ball Blanket 
 
 

Kontrol-

lerede 
emneord: 
”Human 
Activities” 
[Mesh]  

”Activities 
of Daily 

Living” 
[Mesh] 
 
 
 
 
 

Kontrollerede 

emneord: 
“Quality Im-
provement” 
 
[Mesh] 
 

Cinahl Plus 
with Full 
Text 
 

Kontrollere-
de emneord: 
(MH ”Brain 
Injuries+”)  
(MH ”Ac-
quired brain 
injuries+”)  
 
Fritekst TX: 
Brain Inju-
ries* 
 
 
 

 

Kontrollere-
de emneord: 
(MH ”Fati-
gue+”)  
 
Fritekst TX:  
Fatigue*  
 
 
 
 
 
 

Kontrolle-
rede emne-
ord: 
 
Fritekst TX:  

Duvet* 

Ball Car-

pet* Bed-
ding and 
linens*  

Ball Blan-
ket*  
 

Kontrol-
lerede 
emneord: 
(MH ”Ac-
tivities of 
Daily Liv-
ing+”) 
 
Fritekst TX:  
Activities of 
Daily Liv-
ing* 
 
 

 
 
 

 

Embase 
 

  Fritekst TX: 
Ball Blanket 

  

4. Beskrivelse af 
selektionskriterier 
 

Publikationsår Sprog Aldersgruppe Publikationstype 
 

PubMed  2005-2015 Engelsk, 
Dansk, 

Svensk, Norsk 

Alle Videnskabelig arti-
kel 

Cinahl Plus 
with Full Text 
 

2005-2015 Engelsk, 
Dansk, 

Svensk, Norsk 

Alle Videnskabelig arti-
kel 
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5. Søgeresul-
tat 

Tema 1 – 
Brain In-
juries  

Tema 2 – 
Fatigue 

Tema 3 – 
Ball Blan-
ket  

Tema 4 –  
Activities 

Tema 5 –  
Quality Im-
provement 
 

PubMed 52.693 21.942 3722 54.390 9484 

Cinahl Plus 
with Full 
Text 

22.457 79.944 1.294 71.682  

Embase   12   

4. Beskrivelse af 
selektionskriterier 
(fortsat) 

Tilgængelighed 
 
 
 

Abstract   

PubMed  Ja   

Cinahl Plus 
with Full Text 
 

 Ja   

5. Søgeresul-
tat (fortsat) 
 

F.eks. Tema 
1 AND Te-
ma 2 

F.eks. Tema 
1 AND Te-
ma 2 AND 

Tema 3  
 

F.eks. Tema 
1 AND Te-
ma 2 AND 

Tema 4 

F.eks. Tema 
1 AND Te-
ma 3 

 

Tema 5  
Tema 1 
AND Tema 

4 AND Te-
ma 5  

PubMed 133 0 8 2 1 

Cinahl 
Plus with 
Full Text 

120 0 8 0  
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Bilag 7, 6 sider: MFS manual og MFS undersøgelsesredskab  

MFS manual: 
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 MFS undersøgelsesredskab: 
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15 
 

Bilag 8, 7 sider: Kritisk litteraturvurdering, McMaster 

Analyseskema til kritisk vurdering af kvantitative studier  

 
© Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998  

McMaster University  
 
 
Navn på artikel: Sleepiness and fatigue following traumatic brain injury 
Forfatter: Simon Beaulieu-Bonneau & Charles M. Morin 

Reference: Simon Beaulieu-Bonneau, Charles M. Morin. Sleepiness and fatigue following 
traumatic brain injury. Sleep Medicine. 2013 

Kommentere på STUDIETS FORMÅL:  
Var formålet tydeligt formuleret?  
× Ja  
o Nej  
 

Beskriv kort studiets formål. Hvor-
dan har det relevans for ergoterapi 
og/eller dit eget kliniske spørgs-
mål?  
 

Formålet var at sammenligne personer 
med moderat til svær traumatisk hjer-
neskade (TBI) mindst et år efter skaden 
med matchende raske kontrolpersoner 
(CTL'er) ift. søvnighed, træthed og 
søvn.  

LITTERATUR:  
Blev relevant baggrundslitteratur gennemgået?  
× Ja  
o Nej  
 

Beskriv begrundelsen for behovet 
for dette studie.  
 
Artiklen henviser til mange andre un-
dersøgelser, og der er referenceliste.  

DESIGN:  
o Survey  
o RCT  

o Kohorte-studie  
o Single-case design  
o Før/efter  
× Case-control  
o Tværsnits-us.  
o Case-study  
 

Beskriv studiets design. Var desig-
net egnet til at undersøge forsk-
ningsspørgsmålet? (F.eks. mht. vi-

densniveauet om emnet, outcomes, 
etiske spørgsmål).  
Specificer evt. bias og på hvilken 
måde disse kunne påvirke resulta-
terne.  
 
De ville undersøge på træthed og søv-
nighed. De har fået undersøgt forsk-
ningsspørgsmålet, idet resultatet af un-
dersøgelsen bl.a. viste, at træthed var 
et mere fremtrædende symptom end 
søvnighed. 
 
Studiet var egnet til at undersøge 

forskningsspørgsmålet, da de havde en 
kontrol- og interventionsgruppe.  
 
Bias: 
Idet der kun var 22 deltagere pr. grup-
pe (kontrol- og interventionsgruppe) var 
dette ikke nok til at påvise statistisk 
signifikans.  
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389945712001098
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389945712001098
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STIKPRØVE:  
N =  
Blev stikprøven detaljeret beskrevet?   
× Ja  
o Nej  
 
Blev stikprøvens størrelse begrundet?  
o Ja  
o Nej  
× Ikke relevant  
 

Udvælgelse af stikprøven (hvem, 
karakteristika, hvor mange, udvæl-
gelseskriterier). Hvis der var mere 
end en gruppe, var der så ligheder 
mellem grupperne?  
Beskriv etiske procedurer. Blev der 
indhentet informeret samtykke?  
 
 
Der blev indhentet samtykke fra delta-
gerne.  

I undersøgelsen er der 22 voksne med 
moderat/svær TBI og 22 matchende 
raske. In- og eksklusionskriterier  
For at sikre sig lighed mellem de to 
grupper blev de matchet ift.  
- Køn  
- Alder  

- Uddannelse  
 
Eksklusionskriterier: De raske personer 
blev tjekket, så man var sikker på, at 
de ikke have problemer med at sove 
eller havde træthedsproblematikker.  
  

OUTCOMES:  
Var målemetoderne/ redskaberne reliable?  
o Ja  
o Nej  
x Ikke beskrevet  
 
Var målemetoderne/ redskaberne valide?  
o Ja  
o Nej  
×Ikke beskrevet  
 

Angiv hvor ofte outcome målinger-
ne fandt sted (f.eks. før, efter, op-
følgning)  
Outcome-områder. Anvendte måle-
metoder/redskaber (f.eks. egenom-
sorg, arbejde, fritid)  
 
Case-kontrol studier er ikke baseret på 
opfølgning, derfor er der kun lavet en 
undersøgelse. 

INTERVENTION:  
Blev interventionen detaljeret beskrevet?  
× Ja  

o Nej  
o Ikke beskrevet  
 
Blev kontamination undgået?  
o Ja  
o Nej  
o Ikke beskrevet  
× Ikke relevant  
 
Blev samtidig intervention undgået?  
o Ja  
× Nej  
o Ikke beskrevet  
o Ikke relevant  

 

Giv en kort beskrivelse af interven-
tionen (fokus, hvem udførte den, 
hvor ofte, hvor). Kunne interventio-

nen gennemføres i ergoterapeutisk 
praksis?  
 
Undersøgelsen involverede to besøg i et 
søvncenter.  
1. besøg: Omfattede indhentning af 
informeret samtykke og desuden verifi-
cering af udvælgelseskriterier. Der blev 
udført et struktureret klinisk interview 
for at finde frem til, om deltagerne hav-
de nogle psykiatriske eller søvn lidelser. 
Deltagerne fik også en søvndagbog, der 
skulle udfyldes fremadrettet i to uger.  
 

2. besøg: Involverede en nat, hvor per-
sonerne fik målt deres søvnrytme og 
hvilke forstyrrelser nattesøvnen påvir-
kes af (polysomnografisk optagelse). 
Den følgende dag blev en række tests 
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foretaget, herunder: en vågenhedstest, 
visuelle analoge skalaer og neuropsyko-
logiske tests. Denne dag blev deltager-
ne bedt om at tage deres medicin som 
sædvanlig og begrænse deres koffein-
indtag til en kop til deres morgenmad.  
 
Dette kunne ikke gennemføres i ergote-
rapeutisk praksis, da man som ergote-
rapeut ikke har kompetencerne til oven-
stående tests.  

 

RESULTATFREMLÆGGELSE:  
Blev der angivet statistisk signifikans?  
× Ja  
o Nej  
o Ikke relevant  
o Ikke beskrevet  
 
Var analysemetoderne relevante?  
× Ja  
o Nej  
o Ikke beskrevet  
 
Blev den kliniske relevans beskrevet?  

× Ja  
o Nej  
o Ikke beskrevet  
 

Hvad var resultaterne? Var de stati-
stisk signifikante (f.eks. p<0,05)? 
Hvis ikke, var studiet så tilstrække-
lig stort til, at en eventuel vigtig 
forskel ville kunne vises? Hvis der 
var flere forskellige typer af out-
comes, blev der så taget højde for 
det i de statistisk analyser?  
Hvilken klinisk betydning havde re-
sultaterne? Var eventuelle forskelle 
mellem grupper klinisk meningsful-
de?  
 

Undersøgelsen er blevet foretaget for at 
sammenligne personer med traumatisk 
hjerneskade med raske personer 
ift. træthed. 

Blev der oplyst om frafald?  
× Nej  
o Ja 

 

KONKLUSIONER OG KLINISKE IMPLIKATIO-
NER:  
Var konklusionerne relevante set i forhold til stu-
diemetoder og resultater?  
× Ja  
o Nej  

 

Hvad konkluderede man i studiet? 
Hvilke implikationer har disse resul-
tater for ergoterapeutisk praksis? 
Hvad var studiets største begræns-
ninger og bias?  
 

Træthed syntes at være et mere frem-
trædende symptom end søvnighed når 
de vurderes mellem 1-11 år efter den 
traumatiske hjerneskade. Deltagerne 
brugte kompenserende strategier såsom 
øget tidsforbrug i sengen og brugte me-
get af dagtimerne på at tage en lur. 

Fremtidig forskning bør dokumentere 
tidsforløbet af søvnighed og træthed 
efter TBI og undersøge behandlingsmu-
ligheder.  
 
Bias: 
Der var kun 22 deltagere pr. gruppe, og 

derfor var dette ikke nok til at påvise 
statisk signifikans.  
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Analyseskema til kritisk vurdering af kvantitative studier  
 

© Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998  
McMaster University  

 
 
Navn på artikel: Fatigue after traumatisk Brain Injury: Association with neuroendocrine, 
sleep, depression and other factors  
Forfatter: JEFFREY ENGLANDER, TAMARA BUSHNIK, JEAN OGGINS & 
LAURENCE KATZNELSON  
Reference: Englander J, Bushnik T, Oggins J, Katznelson L. Fatigue after traumatic brain 
injury: Association with neuroendocrine, sleep, depression and other factors. Informa 
healthcare. 2010;24(12): 

Kommentere på STUDIETS FORMÅL:  
Var formålet tydeligt formuleret?  
× Ja  

o Nej  
 

Beskriv kort studiets formål. 
Hvordan har det relevans for er-
goterapi og/eller dit eget klini-

ske spørgsmål?  
 
Definere om der er en sammenhæng 
mellem post-traumatisk hjerneskade 
(TBI) træthed og abnormiteter i 
neuroendokrine akser, søvn, humør, 
kognition og fysisk funktion.  

 

LITTERATUR:  
Blev relevant baggrundslitteratur gennemgået?  
× Ja  
o Nej  
 

Beskriv begrundelsen for beho-
vet for dette studie.  
 
Artiklen henviser til mange andre 
undersøgelser, og der er referenceli-
ste.  

DESIGN:  
× Survey  
o RCT  
o Kohorte-studie  
o Single-case design  
o Før/efter  
o Case-control  

o Tværsnits-us.  
o Case-study  
 

Beskriv studiets design. Var de-
signet egnet til at undersøge 
forskningsspørgsmålet? (F.eks. 
mht. vidensniveauet om emnet, 
outcomes, etiske spørgsmål).  
Specificer evt. bias og på hvilken 
måde disse kunne påvirke resul-

taterne.  
 
Dette studie vil normalt hente oplys-
ninger fra en repræsentativ stikprø-
ve af populationen, således at un-
dersøgelsens resultater kan genera-
liseres til hele populationen. I denne 
undersøgelse var stikprøven tilfæl-
digt udvalgt, hvilket øger generali-
serbarheden.  
 
Studiet undersøger forsknings-
spørgsmålet ved at anvende forskel-
lige redskaber, der undersøger de 

forskellige parametre, de ønsker at 
undersøge. Det de gerne ville under-
søge, fandt de frem til i resultaterne.  
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Bias: 
Undersøgelsen blev kun udført på 
deltagere fra samme sted (by, hos-
pital mm). I undersøgelsen beskri-
ves det, at for at højne generaliser-
barheden, skulle der også være ble-
vet undersøgt på deltagere med TBI 
fra andre steder/byer.  
 
I undersøgelsen kunne de ikke ind-
hente information fra journalnotater 

m.m. om deltagerne. Derfor måtte 
de stole på det deltagere og pårø-
rende fortalte, ift. om deres TBI var 
mild, moderat eller svær.  

STIKPRØVE:  
N =  
Blev stikprøven detaljeret beskrevet?  
× Ja  
o Nej  
 
Blev stikprøvens størrelse begrundet?  
o Ja  
o Nej  
× Ikke relevant  

 

Udvælgelse af stikprøven (hvem, 
karakteristika, hvor mange, ud-
vælgelseskriterier). Hvis der var 
mere end en gruppe, var der så 
ligheder mellem grupperne?  
Beskriv etiske procedurer. Blev 
der indhentet informeret sam-
tykke?  
 
Til undersøgelsen er der blevet ind-

hentet samtykke.  
Der deltog 119 personer, hvor det 
var 1 år siden, de havde pådraget 
sig TBI. 15 personer blev eksklude-
ret pga. tidsnød eller uvilje til at 
gennemgå blodprøver.  
 
Inklusionskriterier: 
-De skulle have pådraget sig TBI 
mindst 1 år før undersøgelsen. 
 
Eksklusionskriterier:  
- Deltagerne måtte ikke have nogen 
lunge- og hjernesygedomme, da 

dette kan påvirke ens træthed. 
 
Der var ikke så mange in- og eks-
klusionskriterier, da de var tilfældigt 
udvalgt.  
  

OUTCOMES:  
Var målemetoderne/redskaberne reliable?  
× Ja  
o Nej  
o Ikke beskrevet  
 
Var målemetoderne/redskaberne valide?  
× Ja  

o Nej  
o Ikke beskrevet  
 

Angiv hvor ofte outcome målin-
gerne fandt sted (f.eks. før, ef-
ter, opfølgning)  
Outcome-områder. Anvendte 
målemetoder/redskaber (f.eks. 
egenomsorg, arbejde, fritid)  
 
De har anvendt følgende undersø-

gelsesredskaber, som alle er valide 
og reliable:  

- Multidimensional assessment 
of fatigue (MAF) 

- Pittsburgh sleep quality index 
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(PSQI) 
- Beck Depression inventory-II 

(BDI-II) 
- Disability Rating Scale (DRS), 
- Fatigue Sevbrity scale (FSS)  

De 3 undersøgelsesredskaber, der 
har været i fokus i gennemlæsnin-
gen af artiklen var MAF, FSS og 
PSQI, da det er disse, der undersø-
ger træthed.  
 

INTERVENTION:  
Blev interventionen detaljeret beskrevet?  
× Ja  
o Nej  
o Ikke beskrevet  
 
Blev kontamination undgået?  
o Ja  
o Nej  
o Ikke beskrevet  
× Ikke relevant  
 
Blev samtidig intervention undgået?  
o Ja  

× Nej  
o Ikke beskrevet  
o Ikke relevant  
 

Giv en kort beskrivelse af inter-
ventionen (fokus, hvem udførte 
den, hvor ofte, hvor). Kunne in-
terventionen gennemføres i er-
goterapeutisk praksis?  
 
Deltagerne har fastet i en nat. Her-
efter blev de undersøgt via blodprø-
ver og laboratorieprøver. Dvs. de 
blev undersøgt én gang. 
De beskriver i artiklen hvilke red-
skaber, de har anvendt. De har sat 
redskaberne op i en tabel, hvor re-
sultaterne illustreres (se s. 5).  

De undersøgte flere ting på engang, 
og derfor blev samtidig intervention 
ikke undgået. 
 
Undersøgelsen ville ikke kunne fun-
gere i ergoterapeutisk praksis, da 
ergoterapeuter ikke har viden om 
blodprøver m.m.  
 

RESULTATFREMLÆGGELSE:  
Blev der angivet statistisk signifikans?  
× Ja  
o Nej  
o Ikke relevant  

o Ikke beskrevet  
 
Var analysemetoderne relevante?  
× Ja  
o Nej  
o Ikke beskrevet  
 
Blev den kliniske relevans beskrevet?  
× Ja  
o Nej  
o Ikke beskrevet  
 

Hvad var resultaterne? Var de 
statistisk signifikante (f.eks. 
p<0,05)? Hvis ikke, var studiet 
så tilstrækkelig stort til, at en 
eventuel vigtig forskel ville kun-

ne vises? Hvis der var flere for-
skellige typer af outcomes, blev 
der så taget højde for det i de 
statistisk analyser?  
Hvilken klinisk betydning havde 
resultaterne? Var eventuelle for-
skelle mellem grupper klinisk 
meningsfulde?  
 
Det er den største prøve af personer 
med TBI, der hidtil er blevet lavet.  

Blev der oplyst om frafald?  
× Ja  

o Nej  
 

Var der frafald i studiet? Hvor-
for? (Blev årsager til frafald an-

givet, og blev frafaldet håndteret 
relevant?)  
 
15 personer blev ekskluderet pga. 
tidsnød eller uvilje til at gennemgå 
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blodprøver.  
 

KONKLUSIONER OG KLINISKE IMPLIKATIO-
NER:  
Var konklusionerne relevante set i forhold til stu-
diemetoder og resultater?  
× Ja  
o Nej  
 

Hvad konkluderede man i studi-
et? Hvilke implikationer har dis-
se resultater for ergoterapeutisk 
praksis? Hvad var studiets stør-
ste begrænsninger og bias?  
(relevans ift. studiemetode og resul-
tat):  
 

43 % rapporterede træthed på MAF 
og en tredjedel på FSS (trætheds-
sværhedsskala). De ting der kan 
skyldes træthed var køn, depressi-
on, smerter og hukommelse og mo-
torisk dysfunktion. Undersøgelse af 
træthed efter TBI bør omfatte 

screening for depression, smerter og 
søvnforstyrrelser, da dette også kan 
give øget træthed. 

- To tredjedele af deltagerne 
bemærkede unormal søvn 
ved PSQI testen. 

- Træthed hos personer med 
hjerneskade er et almindeligt 
anerkendt symptomer også 
mange år efter skade.  

- Undersøgelserne viser, at det 
er mere alvorligt hos kvinder. 

- Denne undersøgelse fandt in-
gen sammenhæng mellem 

hypofyse-dysfunktion og 
træthed. Dette var forventet.  

 
Ift. ergoterapeutisk praksis ses det 
ud fra dette studie, at personer der 
har pådraget sig TBI har trætheds-
gener, hvilket gør det relevant at 
undersøge behandlingsmulighederne 
for denne gruppe yderligere, herun-
der kugledynen.  
 
Bias: Se tidligere (under design) 
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Bilag 9, 2 sider. Informationsbrev til respondenterne 

Kære borgere  

Tak for dit samtykke til at deltage i forbindelse med vores bachelor-

projekt, hvor vi ønsker at undersøge, om kugledynen vil have effekt 

på din hvile og dermed dit funktionsniveau i dagligdagen. 

 

Vi vil i denne forbindelse anvende et ergoterapeutisk redskab Asses-

sment of Motor and Process Skills (AMPS). Vi vil to gange observere 

dig i to hverdagsopgaver eksempelvis madlavning og rengøring efter 

eget valg.  

 

Den første observation kommer til at ske, før du får udleveret kug-

ledynen og den sidste observation, efter du har haft kugledynen i 14 

dage. Kugledynen får du udleveret af din ergoterapeut fra 

                                        

Vi vil gøre opmærksom på, at kugledynen kun er til låns i 14 dage, 

da formålet er at undersøge, hvilken påvirkning kugledynen har på 

dine hverdagsaktiviteter. 

 

Desuden skal der også udfyldes en træthedsundersøgelse, Mental 

Fatigue Scale (MFS), da vi også vil prøve at kigge på dit trætheds-

mønster.  

 

De to undersøgelser vil blive foretaget samme dag. Du skal forvente, 

at dette tager ca. 2 timer.  

 

Alle data i forbindelse med opgaven vil blive anonymiseret.  

Hvis du efter undersøgelsen ønsker at høre dine resultater, er du 

meget velkommen til at kontakte os.  
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Med venlig hilsen  

 

Karin Geipel Hansen, Nana Yasmin Bruun Kaldam og Anne Brænd-

skov Larsen 

 

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger om projektet, kan vi 

kontaktes på:  

Nana: 29927975 eller pr mail. Nybk@live.dk  

Karin:24626082 eller pr mail. Karinhansen1991@gmail.com  

Anne: 30241632 eller pr mail. Anne_braendskov@hotmail.com 
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Bilag 10. Eksempel på en AMPS opgaveliste udarbejdet til én respondent 
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Bilag 11. Demografiske data til respondenterne 

Information om dig: Må meget gerne udfyldes  

 

Mand/kvinde 

_________________________________________________________ 

 

Alder (årstal) 

_________________________________________________________ 

 

Erhverv? (tidligere/nuværende) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Alene/samboende? 

_________________________________________________________ 

 

Hvilken skade har du? 

__________________________________________________________ 

 

Hvor længe har du haft skaden, ca.? 

__________________________________________________________ 

 

Får du genoptræning?  

__________________________________________________________ 

 

Hvis ja, hvor ofte får du genoptræning? (Fysioterapi/ergoterapi) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Hvilke udfordringer oplever du i hverdagen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________ 
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Bilag 12, 27 sider: AMPS Progress Report – for alle 9 respondenter 
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Bilag 13: Formidling  

Form: 

Bachelorprojektet formidles til bachelorkonferencen på University College Nordjylland. 

Samarbejdspartnerne fra indsatsstedet er inviteret hertil. Derudover har Protac interesse 

i at få det færdige projekt tilsendt.  

Metode for undersøgelsen: 

Undersøgelsen er et kvantitativ pilotprojekt af kugledynens virkning hos personer med 

erhvervet hjerneskade. Undersøgelsesperioden forløb over 14 dage ved præ- og posttest 

målt med Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) og Mental Fatigue Scale (MFS).    

Resultaterne: 

Fra præ- til posttest på individniveau ses en signifikant forandring i den motoriske ADL-

evne hos 44,4 % af respondenterne. Derimod havde 66,6 % af respondenterne en sig-

nifikant forandring i den processuelle ADL-evne.  På gruppeniveau blev differencen fra 

præ- til posttest: 0,39 i den motoriske ADL-evne og 0,36 i den processuelle ADL-evne, 

hvilket indikerer, at der på gruppeniveau ses en observerbar forandring.  

I udregning af middelværdierne indikeres, at respondenterne på gruppeniveau opnåede 

en difference på 3 point. Desuden havde 8 ud af 9 respondenter på individniveau flyttet 

sig 1 point eller mere og derved opnås en observerbar forandring på begge niveauer fra 

præ- til posttest.  

Konklusion: 

Der ses en observerbar forandring på respondenternes ADL-evne, og det samme gør sig 

gældende for deres træthedsniveau. 

Målgruppe: 

Undersøgelsen kan henvende sig til ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende, der ar-

bejder med personer med erhvervet hjerneskade, som oplever mental træthed. Desuden 

også personer, der arbejder med udvikling af kugleprodukter. 

 

 

 

 


