
 

Forskningsprojekt 

Titel: Evaluering af tablet applikationer til rehabilitering af nedsat opmærksomhed og visuel neglekt 

Baggrund: Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medialogi samarbejder med Brønderslev 

Neurorehabiliteringscenter om klinisk relevante projekter for studerende ved instituttet. Med baggrund i 

behov fra klinisk hverdag, foreslår ergoterapeuter ved Brønderslev Neurorehabiliteringscenter (BNC) 

udviklingsområde, der angår teknologistøtte træning af opmærksomhedsfunktionen. 

Opmærksomhedsfunktionen har betydning for alle aktiviteter, og der er evidens for at denne kan trænes. 

De studerendes projekter, der udføres i samarbejde med ergoterapien ved BNC, viser potentiale. 

Ideklinikken ved Aalborg Universitetshospital ønsker at støtte forskningsprojekt på feltet med midler fra 

Patient @home puljen. 

Formål med projektet: Forsøget har til formål at evaluere to tablet spil som en del af rehabiliteringen af 

patienter med nedsat opmærksomhed og visuel neglekt. Det ene spil er baseret på Trail Making testen, og 

den andet er designet som et spil om reaktionstid. De evalueres ud fra effektivitet og brugervenlighed. 

Anvendte metoder: Dette er et randomiseret kontrolleret forsøg. Deltagere rekrutteres blandt patienter 

indlagt på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter med nedsat opmærksomhed og visuel neglekt. 

 Når patienten er introduceret til projektet, gennemgår han/hun en serie tests der vurderer de kognitive 

funktioner. Den første test er en superviseret træningssession med app/tabletspillene . Hvis patienten ikke 

kan gennemføre en session med assistance fra terapeuten, på grund af nedsat syn, hørelse, nedsat 

arm/hånd funktion eller kognitiv formåen, ekskluderes patienten fra forsøget. Patienterne randomiseres til 

enten testgruppe eller kontrolgruppe.  Under forsøget modtager begge grupper vanlig rehabilitering. 

Testgruppen vil derudover skulle anvende trænings apps på tablet. Der er 2 spil: TMT (baseret på Trail 

Making Testen) og WAM( Whack- a- Mole), et spil om reaktionstid. Man ser på om patienten er i stand til at 

initiere træning med hjælp fra tabletbaseret alarm og i hvilken grad de har behov for assistance fra 

terapeut. 

Introtestbatteriet er følgende: Superviseret app- session, Symbol digit modalities test, Line bisection test, 

Letter cancelation, Line crossing, Functional Independent Measure, Cathrine Bergego Scale samt udfyldelse 

af introspørgeskema der angår syn, hørelse, fortrukne hånd, dato og skadestype og erfaring med smart 

devices. 

Deltagelse kan vare op til 6 uger med daglige træning anbefalet 3x 20 min.  Der udføres en periodisk test     

( Symbol digit modalities test og Line bisection test ) mellem introtest og  sluttest.  

Ved forsøgets afslutning udføres samme række tests som ved introtestbatteriet.  Testgruppen skal desuden 

udfylde et app -spørgeskema der angår motivation, evnen til at bruge app-spillene og tablet, samt 

forventninger til fremtidig brug. Under testene indsamles desuden data fra applikationer i brug. 

Testgruppen introduceres til tablet alarm mhp. selvstændig igangsætning, vises hvordan app-spil aktiveres 

og hvorledes tablet oplades. 



Hvis deltager tilkalder assistance fra personalet i relation til app-spillene, udfyldes assistance- ark der 

beskriver typer af problemer samt assistance tid. 

Resultater: Forligger til november. 43 af projektets 52 patientforløb er gennemførte eller i gang. 

Konklusioner: Foreligger til november 

Nøgleord: Apopleksi, tablet applikationer, opmærksomhed, neglekt 

Kontaktpersoner: Ergoterapeut Dorte Richter, Brønderslev Neurorehabiliteringscenter, Udviklingsterapeut 

MR, Helle Rovsing Jørgensen, Brønderslev Neurorehabiliteringscenter, Adjunkt Hendrik Knoche  og 

Videnskabelig assistent Kasper Hald, Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medialogi, 

Innovationskonsulent Torben Kristensen, Ideklinikken,  Aalborg Universitetshospital 


