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Vejledning 

 

Rehabilitation Complexity Scale – Extended (RCS-E) 

RCS-E kan bruges og kopieres frit 

 

Om Rehabilitation Complexity Scale – Extended Version (RCS-E) 

 

RCS-E er en simpel måling af kompleksiteten af rehabiliteringsbehov. RCS-E er designet af en ekspert 

arbejdsgruppe for Rehabilitering Sundhedsressource Gruppe i England til at kunne bruges henover et 

bredt spektrum af rehabiliteringsservices. 

 

Indholdet og scorevidden af RCS-E er opsummeret nedenfor: 

 

Subskala Domæne 
RCS-E 

score vidde 
C 

(eller R) 
Grundlæggende pleje og kognitive 
/adfærdsmæssige behov 

0-4 
(0-4) 

N Sygeplejefaglige behov 0-4 

M Lægefaglige behov 0-4 

TD 
og TI 

Tværfaglige indsatser 
– intensitet 

0-4 
0-4 

E Hjælpemidler 0-2 

 Total 0-22 
 
 

Evaluering viser, at RCS-E indeholder gode skala værdier, som kan bruges til at skelne mellem 

regionale og højtspecialiserede patienter(1). De fleste specialiserede neurorehabiliteringsenheder i 

England bruger den nu. 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har oversat og testet RCS-E i dansk kontekst(2). 

Følgende guide er udviklet med henblik på det videre arbejde med scoren. RCS-E 

scores baseret på baggrund af observation og behandling af patienten. 

Sygepleje scorer Grundlæggende pleje (C) og Sygeplejefaglige behov(N). 

Læge scorer Kognitive / adfærdsmæssige behov (R) og Lægefaglige behov(M). 

Terapeut scorer Tværfaglige indsatser (TD) og intensitet(TI) samt brugen af hjælpemidler(E). På 

baggrund af scores udregnes en total sum score. 

OBS! Kun den højeste score af C eller R medregnes i totalscore. 

 

Selve scorearket indeholder forklarende tekst til hvert scoretrin. Følgende scoreeksempler skal ses som 

støtte til den videre proces. 

Overvågning (risiko-kognitive /adfærdsmæssige behov): 

Standard overvågning i beskyttet miljø med kode på udgangsdøren til afsnittet scores R1. Ekstra 

overvågning, som kamera eller andre sensorer, scores R2 eller højere alt efter graden af opsyn. 
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Kommunikation (Sygeplejefaglige behov): 

- almindelig afasi og brugen af eks. SCA metoden scores som N2 

- meget svær afasi eller eks. locked-in scores N3 

 

Trakealtube (sygeplejefaglige/lægefaglige behov): 

- håndteringen af trakealtubepatienter scores under N3 

- endvidere kan trakealtubepatienter scores under  medicinske behov alt efter deres kompleksitet, 

eks. basal tilsyn simpel stabil håndtering af trakealtube, kun sugning et par gange i døgnet/ god 

respiration, da scores M1. Mere komplicerede tube patienter scores relativt M2-M4 efter 

kompleksitetsgrad eks. ved øget perioder med desaturation og respirationsstress. 

 

Lægefaglige behov: 

- akut medicinske behov scores M4, og betyder at patienten har behov for at være på 

akut/intensiv afdeling. 

 

Behov for øvrige tværfaglige indsatser: 

Her scores graden af øvrig behandling udover plejepersonalets indsats. Hvor mange andre 

faggrupper (TD) og hvilken intensitet denne øvrige behandling skal have (TI)? 

- CIMT patienter scores TI2 
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