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Baggrund: Neurokirurgiske patienter på observationsstuen kendetegnes ved ustabil tilstand, nedsat 

vågenhedsniveau og stærkt reduceret aktivitetsformåen. Der eksisterer ikke tilstrækkelige studier til at give 

endelige anbefalinger for indhold eller tilrettelæggelse af den ergoterapeutiske behandling (1) fraset at 

mere intensiv rehabilitering fører til tidligere funktionel fremgang for patienten (1,2) samt at det har 

betydning for patientens udbytte på langt sigt, at behandlingen starter tidligt efter skaden er opstået (3). På 

nuværende tidspunkt modtager patienterne ergoterapi på dag til dag aftalte tidspunkter, men mængden af 

behandlingen og patientens udbytte heraf udfordres eksempelvis grundet andre akutte opgaver med 

patienten, ændring i patientens tilstand og lignende.  

Formål: At afdække betydningen af kontinuerlig tilstedeværelse af en ergoterapeut på observationsstuen 

kl. 7.45-10.30, herunder at undersøge 

- hvorvidt tilstedeværelsen påvirker mængden af den ergoterapeutiske behandling til patienterne 

- hvorvidt ergoterapeutens vurdering af patientens udbytte af behandlingen ændres ved den faste 

tilstedeværelse 

- hvorvidt der sker en ændring i det tværfaglige samarbejde omkring patienten 

 

Metode: Mængden af den ergoterapeutiske behandling samt ergoterapeuternes vurdering af patientens 

udbytte heraf anvendes som effektparametre. Derudover indsamles ergoterapeuternes og 

sygeplejerskernes vurdering af det tværfaglige samarbejde omkring patienten. Indhentningen af disse 

foretages via standardiserede spørgeskemaer. Baseline undersøgelserne udføres juni-august 2015 

efterfulgt af ændringen i praksis den 1. september. Follow-up er planlagt til januar-marts 2016. Udover de 

nævnte effektparametre udføres semistruktureret interview med involverede fagpersoner med henblik på 

indhentning af erfaringer med den ændrede praksis. Projektet er omfattet af Region Nordjyllands 

paraplytilladelse ved Datatilsynet. 

Resultater: Der foreligger endnu ingen resultater. 

Konklusion: Det er ikke muligt at konkludere på projektet endnu. Vores hypotese er, at mængden af den 

ergoterapeutiske behandling øges, patientens vurderede udbytte af behandlingen optimeres samt at 

patientens aktivitetsformåen i højere grad inddrages ved de primære daglige aktiviteter også i de 

plejemæssige opgaver jævnfør resultater fra lignende projekter (4). 
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