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Ergoterapi 

Kartlegging og vurdering av 

FUNKSJON og AKTIVITETSUTFØRELSE

Prosjektmål:

• Målsetning om et differensiert og persontilpasset 

pasientforløp

• Målsetning om tidlig mobilisering og rehabilitering



Ergoterapi preoperativt

Utgangspunkt for rehabilitering:

Funksjon og aktivitetsutførelse FØR hoftebruddet

Kartlegging og vurdering av oppfølgingsbehov:

– Fallhistorikk, Fysisk funksjon, Kognitiv funksjon, Psykisk 

funksjon, ADL-funksjon før brudd

– Andre helseutfordringer som har påvirket ADL?

– Bolig og hjelpemidler?

Metode: semistrukturert intervju

Screening premorbid funksjon:

– Barthel ADL-index, Lawton & Brody

Metode: standardiserte skjema



Målsetning med intervensjon

– Gir en pekepinn på pasientens oppfølgingsbehov under og 

etter utskrivelse

– Å etablere kontakt/samarbeid med pårørende kan bidra til å 

sikre informasjon om situasjon og videre oppfølging

– Igangsette tiltak for raskere utskrivelse / trygge pasienten

– Å se hele bildet i forhold til funksjonsnivå:

Tenke forebyggende - langsiktig funksjon/fall

Pasientens ressurser og utfordringer

Funksjon og aktivitetsutførelse



Ergoterapi postoperativt

• Vurdering av fallrisiko

• Informasjon om fallforebygging til pasienten/pårørende

• ADL- trening, veiledning i forhold til aktivitet og deltakelse

• Kartlegging av bolig og hjelpemiddelbehov

• Skaffe til veie nødvendige hjelpemidler dersom pasienten 

utskrives direkte til hjemmet

• Screening: Postoperativ Barthel ADL- index, gjøres tettest 

opp mot utreisedato



Øvrige oppgaver i prosjektet

• Registrening i database

• Delta på daglig tverrfaglig møte

• Rapport med funksjonsvurdering, gjennomførte tiltak og 

videre anbefalinger til oppfølgende instans



Registrering av data



Erfaringer så langt..

• Tidlig intervensjon: nødvendig for å legge en effektiv og 

differensiert plan.

• Grundig funksjonsvurdering/aktivitetsutførelse: effektiv 

rehabiliteringsplan og redusert liggetid. Nødvendig i tillegg til 

screening. 

• Konkrete tiltak i tidlig fase: kan medføre raskere gjenvinning 

av funksjon. Gode tilbakemeldinger fra 

helsehus/rehabteam/kommunal fysio-og ergoterapitjeneste.

• Økt tverrfaglig samarbeid: 

– Ivaretar pasientens komplekse problemstillinger. 

– Gir trygghet og forutsigbarhet innad i avdelingen og for 

pasient og pårørende.


