
Kvalitet i ergoterapeutisk praksis i neurorehabiliteringen  

- implementering af A-one 

 
Baggrund 
Kognitive vanskeligheder kan influere på muligheden for selvstændigt at udføre daglige aktiviteter, hvorfor 
en grundig udredning heraf er vigtig. En mangelfuld udredning kan medføre utilstrækkelig intervention og 
resultere i nedsat selvstændighed i daglige aktiviteter. I Neurorehabiliteringen Regionshospitalet Skive er 
gennemgået et udviklingsforløb i ergoterapien, hvoraf der fremgik et ergoterapeutisk udviklingspotentiale i 
den evidensbaserede udredning af kognitive vanskeligheder hos patienter med erhvervet hjerneskade. 
Udviklingspotentialet omfattede en valid og standardiseret udredning med henblik på en mere målrettet 
rehabiliteringsplan for den enkelte patient, grundigere dokumentation samt en styrket mono- og tværfaglig 
indsats. Som resultat af dette ønskedes at implementere undersøgelsesredskabet A-one.  
 
Metode 
Der blev opsat en række delaktiviteter, som skulle gennemføres gennem prøvehandlinger i en periode på 
26 uger. Studier har vist, at manglende tid, kompetence og retningslinjer var blandt årsager til manglende 
implementering af evidensbaseret praksis. Det fandtes derfor vigtigt at fokusere på disse faktorer under 
implementeringen, og følgende delaktiviteter blev baseret herpå: 

 Certificering af ergoterapeuter i A-one. 
 Opdatering af allerede certificerede ergoterapeuter. 
 Udarbejdelse og implementering af dokumentation. 
 Orientering til mono- og tværfaglige samarbejdspartnere. 
 Implementering i praksis. 
 Erfaringsudveksling. 
 Evaluering. 

 
Resultater 
Ergoterapeuterne følte sig efter implementeringsperioden kompetente til at udføre A-one og angav 
redskabet velegnet til udredning af kognitive dysfunktioner hos patienter indlagt til rehabilitering efter 
erhvervet hjerneskade. De oplevede, at patienternes kognitive dysfunktioner blev hurtigere og mere 
præcist defineret, og terapeuterne kunne hurtigere definere behovet for yderligere undersøgelser, var 
hurtigere til at udforme rehabiliteringsmål til patientens rehabiliteringsplan samt havde lettere ved at 
formidle betydningen af de kognitive dysfunktioner til patienten, pårørende og andre samarbejdspartnere.  
Monofagligt blev der opnået et fælles sprog blandt ergoterapeuterne. Det fandtes vigtigt at fokusere på 
prioritering af tid samt udarbejdelse af retningslinjer under implementeringen.  
 
De positive erfaringer fra projektet anvendes fremdadrettet med henblik på at fastholde fokus på 
evidensbaseret praksis. 
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