
Ergoterapi og fysioterapi til børn indlagt 
pa  Neonatalafdelingen – et 
udviklingsprojekt 

Baggrund 

I Danmark fødes ca. 4500 børn for tidligt hvert år (1).  

Præmature børn har højere risiko for funktionsevnenedsættelser og forsinket udvikling end børn der er 

født til termin. Det er vigtigt, at disse børn identificeres tidligst muligt således, at tidlig intervention kan 

iværksættes, idet studier viser, at børnene kan profitere væsentlig heraf. (2) 

 

Formål med projektet 

Ergoterapeuterne og fysioterapeuterne på Hvidovre  Hospital har ikke tidligere haft et systematisk tilbud til 

præmature børn indlagt på neonatalafdelingen. Formålet med projektet var at identificere kerneydelsen til 

præmature børn og deres familier samt at iværksætte et systematisk ergoterapeutisk- og fysioterapeutisk 

tilbud. 

Projektet er lavet i samarbejde med afdelingens fysioterapeuter 

Anvendte metoder 

 Litteraturstudie mhp. at afdække evidens og dokumenterede anbefalinger til ergo- og fysioterapi til 
præmature børn 

 strukturerede telefoninterviews med ergo- og fysioterapeuter på alle hospitaler med 
neonatalafdeling mhp afdækning af national best practice  

 Semistrukturerede interviews med 2 forældrepar til børn, der har modtaget ergo- og fysioterapi 

under indlæggelsen.  

Resultater 

Litteraturstudiet samt afdækning af best practice viser god effekt og et behov for tidlig ergo- og 

fysioterapeutisk indsats til præmature børn (< uge 32) og deres forældre under indlæggelse.  

Interviewene antyder at forældrene oplever, at den ergo- og fysioterapeutiske intervention skaber tryghed 

og hjælper til, bedre at kunne håndtere hverdagen med deres barn.  

 

  



Konklusion 

Systematisk ergo- og fysioterapeutisk tilbud implementeres til alle børn født før uge 32 samt til børn født 

efter uge 32 der har sygdom/handicap eller er i risiko for forsinket udvikling.  

Alle børnene vil blive screenet med TIMPSI og undersøgt med ergoterapeutiske tests, herunder AMPS og 

PEDI-CAT, frem til førskolealderen. 

Tilbuddet afstemmes og koordineres med tværfaglige samarbejdspartnere på neonatalafdelingen og 

formidles bl.a. på en national neuropædiater konference 

Udviklingsprojektet har foruden ovenstående betydet, at ergoterapeuterne indgår i et ph.d studie vedr. 

oralstimulation til præmature børn. 

Nøgleord 
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