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Baggrund: Hvert år får cirka 1000 danske patienter foretaget en stivgørende 
rygoperation i lænderyggen som følge af degenerative lidelser. Denne patientgruppe 
oplever et bredt spektrum af aktivitetsproblemer i deres dagligdag efter udskrivelse 
fra hospitalet. For at forberede patienterne på disse aktivitetsproblemer anvender 
ergoterapeuter over hele verden det ergoterapeutiske arbejdsredskab: Canadian 
Occupational Performance Measure (COPM). COPM er udformet som et 
semistruktureret interview, der inddrager patienterne aktivt i at definerer de 
problemer, som de vil møde efter udskrivelsen. Trods sin store udbredelse er COPM 
aldrig undersøgt i forbindelse med genoptræning til rygopererede patienter: 
 
Formål: at analyserer effekten af COPM til patienter i den postoperative 
genoptræning efter en stivgøreden rygoperation med fokus på: 1. Om genoptræningen 
afspejler de problemer patienterne møder i deres dagligdag efter udskrivelsen. 2. 
Antal indlæggelsesdage og ergoterapeutens tidsforbrug, 3. patienternes udførelse af 
dagligdagsaktiviteter efter udskrivelsen samt deres tilfredshed med udskrivelsen. 
 
Metode: Der blev gennemført en prospektiv klinisk randomiseret undersøgelse. 87 
patienter blev i perioden september 2003 til juni 2004 inkluderet til studiet. 
Patienterne blev randomiseret til en interventionsgruppe, hvor COPM blev anvendt, 
eller en kontrolgruppe, som modtog den vanlige ergoterapeutiske behandling. Der var 
opfølgning efter henholdsvis en uge, en måned, tre måneder og tre år. 
 
Resultater: Anvendelse af COPM bevirkede, at patienterne i højere grad, og indenfor 
flere områder, fik identificeret de aktivitetsproblemer, der var vigtige for dem 
(p<0,05). Der blev også opstillet flere mål og handleplaner indenfor de områder, som 
patienterne angav som vigtige (p<0,05). COPM havde ingen indflydelse på 
patienternes udførelse af dagligdagsaktiviteter eller deres tilfredshed med udførelsen i 
det postoperative forløb. Det kunne ikke påvises, at COPM havde betydning for, hvor 
mange dage patienterne var indlagt. Anvendelsen af COPM resulterede i en beskeden 
øgning af ergoterapeutens tidsforbrug. 
 
Konklusion: Anvendelse af COPM i genoptræningen af patienter, der får foretaget en 
stivgørende operation af lænderyggen, medfører, at der i højere grad fokuseres på de 
problemer, som patienterne møder i deres dagligdag efter udskrivelse fra hospitalet. 
Selv om COPM bevirkede, at der blev opstillet mål og handleplaner for 
genoptræningen, var der ingen forskel på patienternes udførelse af 
dagligdagsaktiviteter i det postoperative forløb. 
 
 
 
 


