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Forord
Hermed præsenteres forskningsrapport nr. 8 i ELYK projektet: E-læring, yderområder
og klyngedannelse. Rapporten præsenter et nyt e-læringskoncept til inspiration for uddannelsesudviklere og forskere, som arbejder med it-støttet kompetenceudvikling og
udvikling af nye it-didaktiske designs.
Alle koncepterne udviklet i ELYK projektet forsøger at udvikle nytænkende svar på indlejrede sociale, kulturelle og didaktiske rutiner/praksisser/logikker i specifikke uddannelseskontekster og trækker på en bred forståelse af e-læring som digitalt medieret
kompetenceudvikling.
E-læringens traditionelle styrkesider genkendes i konceptet ”Den digitale patientmappe”. Viden repræsenteres gennem redundant kommunikation med fokus på digitale
mediers muligheder for visualisering og multimodale udtryksformer. Fleksibilitet er et
andet kendt potentiale ved e-læring, og konceptet ”Den digitale patientmappe” inddrager disse muligheder for fleksibilitet i tid, sted og mobilitet og giver herved patienterne
ubegrænset adgang ikke kun til digitale ressourcer, men også til et digitalt understøttet
fællesskab med fysioterapeuten.
Kigger man på tværs af de udviklede koncepter i ELYK projektet, så er det helt nye,
som ELYK-projektet har bidraget med, et overordnet designframework, vi kalder ”koblede kontekster”. Dette koncept er i ”Den digitale patientmappe” anvendt til udvikling af
en digitalt understøttet kobling af tre forskellige rum: klinikrummet, træningsrummet og
hjemmerummet.
Alle de nye e-læringskoncepter, som er udviklet i ELYK projektet, kan findes på projektets hjemmeside www.elyk.dk
Jeg takker EU og mål 2 programmet for den støtte, som projektet har modtaget. En
særlig tak skal lyde til alle de ”brugere”, som har deltaget i udviklingen af de nye koncepter.

Venlig hilsen
Projektleder
Karsten Gynther
University College Sjælland
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1.

Resumé
I nærværende rapport beskrives projektet ’Den digitale patientmappe’, som er resultatet af et co-designforløb mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og medarbejdere i
ELYK. Den digitale patientmappe er et værktøj (eller en service), der muliggør et tæt
kommunikativt samarbejde mellem fysioterapeut og patient. Registreringer, diagnose,
instruktioner osv. fra behandlingen samles digitalt ved hjælp af tekst, billede, lyd og video og gøres tilgængeligt for patient og terapeut i alle relevante situationer. Den digitale patientmappe kan ses som en udvidelse af patientjournalen med den forskel, at patientmappen er patientens, og at den indgår i et mere ligeværdigt samarbejdsforhold
mellem patient og terapeut.

1.1

Mål
I projektet blev følgende mål opstillet for ’Den digitale patientmappe’:
 Registrering af baseline gennem forskellige notationer (eks: beskrivelser, talindikatorer (eks: smerteskema), billeder, videoer osv.) inden start af behandling, der
 kan fastholdes i en form som patienten kan forstå og tilgå
 indgå som dokumentation for udvikling i behandlingsforløbet
 Øge patientens motivation gennem visualisering af progressionen i behandlingen
 Have adgang til patientens egen beskrivelse af problemet (’førskema’)
 Være i stand til at vise (visualisere) patientens fremskridt
 Øge patientens evne til at huske de instruktioner (øvelser) og derved øge ’kompliance’
 Øge patienternes forståelse af deres diagnose gennem fastholdelse (lyd-/videoklip
med terapeutens ’opsamling’ af den enkelte behandlingsgang: diagnose, råd og vejledning, anbefalinger m.v)
 Øge patienternes indsigt i årsag og virkning ift. diagnose og helbredelse: forståelse
af terapeutens forklaringer om årsager om eks. bevægelseshæmning (eks. dårlig
siddestilling) og demonstration af, hvordan dette kan undgås (eks: korrekt siddestilling)
 Forbedre kommunikationen mellem patient og fysioterapeut gennem fastholdelse af
denne
 Generelt øge dokumentationen af behandlingen og dens resultater – også ift. relevante tredjeparter
Der blev udarbejdet designprincipper, som konceptet skulle leve op til. Designprincipperne er et udtryk for de krav, terapeuterne eller klinikkerne stiller, for at målopfyldelsen
ikke karambolerer med professionsudfoldelsen i øvrigt.
Det var vigtigt for fysioterapeuterne, at opnåelsen af målene ikke ville betyde ekstra
arbejde, og at de kan kunne inkluderes i den almindelige behandling, der foregår i klinikken. Det betød, at det skulle være muligt at tilgå, ændre og inddrage nye elementer
i det samme forløb, hvor patienten og fysioterapeuten i forvejen interagerede.
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1.2

Designprincipper:







Nem og hurtig adgang direkte i behandlingsrummet
Ikke skabe forhindringer for andre aktiviteter, der foregår mellem patient og terapeut
Ikke skabe forhindringer kontakten (mundtlig/visuel kommunikation) med patient
Mobilt
Mulighed for at optage lyd, billede og video
Mulighed for at vise optagene lyd, billede og video direkte til patienten med henblik
på samtale
 Mulighed for efter behandlingsgangen at give patient adgang til lyd, billede og video
optaget i behandlingsrummet/træningsrummet
 Håndholdt operation af evt. fysiske artefakter
 Webbaseret

1.3

Koncept
Det blev vurderet, at designprincipperne kunne opfyldes, hvis terapeuten kunne have
et håndholdt/bærbart apparat med mulighed for at optage lyd, billede video og direkte
forbindelse til patientmappen. Der skulle desuden gennem apparatet være direkte adgang til forproducerede elementer, der nemt kunne lægges ind i en digital patientmappe, hvori også et ’førskema’ udarbejdet af patienten inden konsultationen kunne lægges ind allerede inden første konsultation.
Grundkonceptet til opfyldelse af disse designprincipper består i en webbaseret ’digital
patientmappe’, som fysioterapeut og patient har adgang til. Mappen skal kunne indeholde en lang række filformater. Terapeuten skal have nem adgang til at lægge filer ind
i mappen og have nem adgang til at producere filer, der direkte kan lægges i mappen.
Løsningen består i en metode til fastholdelse af den kommunikation, der foregår mellem terapeut og patient. Der er derfor udviklet en prototype for en digital patientmappe,
hvori terapeuten kan lægge materialer og ressourcer, der kan tilgås af patienten: videoinstruktioner af baseline, øvelsesinstruktioner, afsluttende opsamling af den enkelte
gang, som patienten kan genhøre eller gense evt. sammen med én, patienten har et
fortroligt forhold til; pårørende, ven, plejeperson.
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1.4

En lille fortælling – konceptet i en tænkt brugssituation
Når patienten bliver kaldt ind til fysioterapeuten har denne allerede åbnet ’Den digitale
patientmappe’ på sin mobiltelefon. Her ser fysioterapeuten på det ’førskema’, patienten
har udfyldt på nettet, og som automatisk er blevet lagt ind i patientmappen som en del
af patientjournalen. Terapeuten kan her se, hvordan patienten opfatter egen fysiske situation: hvor det gør ondt, hvor meget det gør ondt og under hvilke omstændigheder.
Førskemaet udgør en del af den baseline, terapeuten går i gang med at registrere efter
den indledende samtale. Førskemaet indeholder et VAS-skema, som patienten har udfyldt og terapeuten spørger ind til det. Terapeuten og patienten opdaterer i fællesskab
VAS-skemaet direkte på mobilen. Baseline registrerer terapeuten desuden gennem et
billede patienten taget med mobilen. Hun anvender et lille tegneprogram med pile for
at præcisere billedinformationen, klikker ’gem’ og det annoterede billede uploades i patientmappen. Billedet er tidsstemplet og kan indgå i en senere dokumentation af hele
forløbet. Terapeuten laver en lille videofrekvens med patienten, som patienten og terapeuten ser i fællesskab. Det drejer sig om, hvordan patienten holder sin nakke, når han
sidder ved et bord. I forlængelse af gennemsynet af denne 35 sekunders sekvens udspiller der sig en samtale om korrekt holdning ved stillesiddende arbejde. Patienten
forstår terapeutens beskrivelse af årsagen til ’ondt i nakken’, da patienten godt kan se,
at han ikke holder nakken, som han selv troede.
Ved anden konsultation tager terapeuten et nyt billede af patienten, og det sammenlignes med baseline-billedet. Dette danner udgangspunkt for en samtale om de øvelser,
patienten har lavet mellem de to konsultationer. Terapeuten gennemgår en af øvelserne igen, men laver som følge af samtalen lidt om i den. Hun beder patienten lave øvelsen mens hun videofilmer ham. Hun instruerer ham nøje i hver enkelt element i øvelsen og kommer med både anerkendende og ’pressende’ kommentarer, så øvelsen
gennemføres optimalt. Terapeuten klikker ’gem’ på mobilen og videofilmen uploades til
patientmappen.
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Ved den tredje konsultation virker patienten modløs, da han ikke synes, det går fremad. Han øver og øver, men får stadig hovedpine efter få timer ved computeren. ’Behandlingen virker ikke’, siger han. Terapeuten filmer patientens bevægelser med hovedet. De ser videoen igennem sammen og sammenligner med den første video. At det
er gået meget frem, er nu meget tydeligt for patienten. Terapeuten beder patienten lave
en af øvelserne igen. Terapeuten justerer dog øvelsen og giver nye instruktioner. Øvelsesvideoen uploades i patientmappen.
Hjemme laver patienten de øvelser, han har fået anvist. Han går ind på sin sundhedsside på nettet og ser øvelsesvideoen igennem, hvorefter han laver øvelsen. I den ene
øvelse er der noget, han ikke helt kan få til at passe, og han beder derfor sin kone se
videoen sammen med ham. De får snakket om, hvordan øvelsen skal laves, så den
bliver perfekt gennemført.
Patientens kone har med deres digitale kamera endvidere taget et billede af ham, medens han har siddet og arbejdet ved computeren. Patienten uploader billedet til patientmappen, så han kan diskutere siddestilling med terapeuten til næste konsultation.
’Den digitale patientmappe’ indgår i patientens elektroniske journal, der bliver lagret på
klinikkens webbaserede klinikmanagementsystem. ’Den digitale patientmappe’ bliver
endvidere automatisk gemt på patientens ’sundhedsside’ på www.sundhed.dk, hvor
patienten har adgang til den gennem sin NEM-ID.
’Den digitale patientmappe’ vil til enhver tid kunne indgå i den dokumentation af behandlingsforløbet, ligesom der kan trækkes data til en kvalitetsvurdering af forløbet.

1.5

Metode
Konceptet er blevet udarbejdet i en brugerinvolveret og brugerinvolverende
designproces, hvor privatpraktiserende fysioterapeuter og ELYK-medarbejder har
arbejdet tæt sammen. Udover indsamling af viden om det feltet – privatpraktiserende
fyisioterapi – har designprocessen bestået i samarbejdende proces, som blandt andet
har været fokuseret på: problemidentifikation, identifikation af innovationspotentialer,
idegenererring, idekvalificering, skitsering, prototyping, afprøvning, redesign, vurdering.
Processen har fuldt ELYKs innovationsmodel:
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Den fulgte proces kan også beskrives gennem faserne:
 Familiarisering
 Mødet: Det tredje sted
 Innovationspotentiale
 Bedre praksis
 Skitsering
 Prototype
 Afprøvning
 Re-design; iterationer
 Anbefaling til produkt
Konkret har udarbejdelsen fungeret i en vekselvirkningsproces, hvor aktiviteter af tæt
samarbejde mellem fysioterapeuter og ELYK-medarbejdere har vekselvirket med
forsknings- og udviklingsaktiviteter primært foretaget af ELYK-medarbejdere. Det sidste
har været tilfældet i udarbejdelse af konkrete forslag til skitser og prototyper, indsamling af erfaringer med afprøvninger, observationer af terapeuternes praksis osv.
Man kan dele processen op i de ’rum’, den har foregået i. Det tætte samarbejde, hvor
forskellige kompetencer mødes, er konkret foregået i ’workshops’. Megen analyse og
oplæg til skitseringer er foregået i ’Forskerteamets rum’. Observationer og indsamling
’ønsker’ og ’behov’ til fremtidig og forbedret fysioterapi og af erfaringer med prototyperne er foregået i den fysioterapeutiske praksis – forstået både fysisk som den praksis,
behandlingen foregår i, og som den professionsfaglige udøvelse. Processen kan skematisk fremstilles som følger:
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2.

Indledning
Det overordnede formål med ELYK-projektet er at
udvikle nye måder at kompetenceudvikle medarbejdere i små og mellemstore virksomheder i
yderområderne i Danmark.
(ELYK, Projektbeskrivelse s.13)
I nærværende rapport beskrives projektet ’Den digitale patientmappe’, som er resultatet af et co-designforløb mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og medarbejdere i
ELYK. Projektforløbet har genereret to andre produkter eller koncepter: Et selvstændigt
e-læringsprogram i ’Opstart, drift og udvikling af private fysioterapiklinikker’ og ’Augmenteret fysioterapi’. Disse projekter beskrives ikke i nærværende rapport.
Det overordnede mål med ELYK-projektet er forskning i og udvikling af nye digitalt understøttede koncepter for kompetenceudvikling (e-læring) af medarbejdere i små og
mellemstore virksomheder (SMV-er) i yderområderne i Danmark. Da det er opfattelsen, at innovation bedst sker i tæt samarbejde med brugerne, har ELYK-projektet helt
overordnet været tilrettelagt som et brugerdrevent/brugerinvolverede innovationsprojekt, som det forstås af Erhvervs- og Byggestyrelsen, der også arbejder ”Med brugeren
i centrum” (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009).
I nærværende projekt har der været en indledende fase, hvor vi har undersøgt forskellige muligheder for at etablere samarbejder med små og mellemstore virksomheder eller med brancher. Der er blevet foretaget en række almindelige ’markedsundersøgelser’, der har skullet give forestillinger om mulige projektsamarbejdspartnere.
Forskellige veje ind i arbejdet med udvikling i små og melemstore virksomheder har
været anvendt. Derfor har projektet været igennem en række ’forundersøgelser’, som
er faldet i fire faser:
-

Etablering af kontakt
Fælles forståelse af innovationsbehov og formål
Afprøvning af samarbejde i praksis
Vurdering af projektmulighed

Flere projektmuligheder blev vurderet og forkastet indtil vi mødtes med repræsentanter
for Privatpraktiserende Fysioterapeuter. En lang række muligheder for konkrete projekter blev drøftet. Afklaringsprocessen viste, at der var en særlig interesse for et patientnært projekt, der samtidig styrker kompetenceudvikling af fysioterapeuter i yderområderne. Det er resultatet af dette samarbejde, der fremstilles i nærværende rapport.

2.1

Læsevejledning
Kapitel 3 beskriver de teoretiske inspirationer og de metodologiske overvejlser, der ligger bag projektet. Kapitlet diskuterer forskellige aspekter ved teorierne og metoderne,
der er relevante for den konkrete case, men som ikke direkte forholder sig til casen. De
teoretiske gennemgange i kapitlet er løbende blevet revideret på baggrund af designprocessen, da det er teamets opfattelse at teorier aldrig forekommer i et vakuum, men
altid må forstås kontekstuelt i forhold til, hvilket felt der arbejdes i, hvad der arbejdes
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med i feltet og de mål, projektet har. Teorierne og metoderne forholder sig derfor dialogisk til udviklingsarbejdet.
Hvis man ikke er interesseret i de grundlæggende teoretiske og metodiske refleksioner
kan man springe direkte til beskrivelsen af den kontekst, den privatpraktiserende fysioterapi udgør. Man kan også gå direkte til konceptudvikling og afprøvning, hvis man
kender det fysioterapeutiske felt – eller ikke er interesseret i en mere grundig indføring
i det. Man vil også kunne læse rapporten ved at springe direkte fra resuméet til kapitel
6s beskrivelse af afprøvningen, da det er her de konkrete indsigter med prototyperne
fremstilles.
Kapitel 4 beskriver det privatpraktiserende fysioterapifelt ud fra dets sundhedshistoriske opkomst. Kapitlet beskriver de rammer, fysioterapien fungerer under og de særlige
omstændigheder, der gælder for et liberalt erhverv, der fungerer i en primær offentlig
sundhedssektor. At de fleste privatpraktiserende terapeuter er indlejere tages frem som
en særlig omstændighed ved terapeuten, der både er meget optaget af at være ’selvstændig’, og samtidig har en ’lønarbejderattitude’ i forhold til opdelingen af arbejdstid
og fritid.
I kapitlet fremanalyseres en række særlige omstændigheder ved fysioterapien, som er
gået fra at være primær kropslig til i højere grad (også) at være en kommunikativ praksis. Dette sidste har en særlig betydning for projektet ’Den digitale patientmappe’, da
den er et udtryk for en kommunikativ tilgang til fysioterapien. ’Den digitale patientmappe’ kan på denne baggrund ses som et svar på et behov i den privatpraktiserende fysioterapis for at forbedre behandlingen gennem en forbedre kommunikation. En forbedring, der ikke mindst skyldes en øget fastholdelse af kommunikationen og denne
fastholdelse tillige åbner for patientens højere grad af adgang til ’egne data’. Herved
får patienten også større indsigt og magt over forvaltningen af egen krop.
I kapitel 5 fremstilles den konkrete innovations- og udviklingsproces. Det beskrives
hvordan samarbejdet mellem feltet – de privatpraktiserende fysioterapeuter – og
ELYK-teamet (forskerteamet) er forløbet. Forløbet beskrives blandt andet ud fra tre forskellige rum for udviklingsaktiviteter. Det tætte samarbejde mellem partnerne er foregået i workshops, der fungerer som en slags ’tredje sted’, hvor forskellige kompetencer
mødes for at eksplicitere en indsigt i feltet – opstille data – for at identificere udviklingsog innovationspotentialer og endelig for at opstille løsninger og svar på udfordringer og
potentialer. I det andet rum foretages analyser og forslag på baggrund af workshopsne.
Og endelig udgør fysioterapeuternes praksis et rum, hvor der ligeledes hentes informationer fra, der dels er med til at informere udviklingsprocessen og dels giver nye informationer gennem monitorering af afprøvninger af det udviklede koncept/innovation.
Kapitlet beskriver også udviklingen af prototyper, der skal gøre det muligt at afprøve
konceptet enten i sin helhed eller som delelementer i det omfang prototypen ikke kan
være fuld funktionsdygtig i forhold til konceptet og de designprincipper, der er opstillet
for konceptet.
Kapitel 6 beskriver resultatet af de observationer af afprøvninger af prototyperne. De
forskellige kontekster for prototypeafprøvninger beskrives. De forskellige interessenters erfaringer med og opfattelser af prototyperne beskrives og anvendes som indspil i
forhold til at videreudvikle og re-designe prototypen. Feltets afprøvninger giver dels
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indsigt i feltet og de behov, konceptet i virkeligheden skal imødekomme. De giver også
en indsigt i hidtil uerkendte muligheder ved konceptet. Brugerne deltager her direkte
som redesigner ved den måde, de anvender prototypen – eller gerne vil anvende prototypen – på.
Kapitlet beskriver også en opskalering af projektet, Efter at prototypen har gjort det
meget plausibelt, at konceptet ’Den digitale patientmappe’ vil kunne forbedre den privatpraktiserende fysioterapi, beskrives det, hvordan denne indsigt søges mættet ved at
udbrede afprøvningen, så den er mindre afhængig af de kontekster i hvilke, konceptet
er blevet undfanget.
Kapitlerne 7,8 og 9 samler op på de resultater, projektet har opnået. Kapitel 7 ’Generalisering’ er refleksioner over konceptets robusthed i forhold til privatpraktiserende fysioterapi, og der lægges op til en diskussion af konceptets anvendelighed mere bredt inden for det fysioterapeutiske felt eller måske endog hele det sundhedsvidenskabelige
felt. Kapitel 8 udgør forskerteamets refleksioner over udviklings- og forskningsprocessen blandt andet i forhold til det teoretiske og metodologiske udgangspunkt. ’Hvad kan
vi så lære af det’, er her det styrende spørgsmål. Endelig samler kapitel 9 kort op i nogle konkluderende bemærkninger.
Kapitel 10 (’Appendiks’) fremstiller de personaer, der blev udviklet som et redskab i udviklings- og designprocessen.
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3.

Teori og metode
Nærværende delprojekts målsætning og udfordring er udvikling af en ny og bedre fysioterapeutisk praksis. Her bliver innovationsbegrebet centralt, og innovationsbegrebet
er da også det helt overordnede strategiske orienteringspunkt i disse år for bl.a. EU,
OECD og såvel den forrige som nuværende danske regering.
1

Formålet med nærværende udviklingsprojekt er med andre ord innovation. I projektet
udvikler vi koncepter, der kan forbedre læring og dermed praksis for fysioterapiklinikker
i de såkaldte yderområder i Danmark. Udgangspunktet har været, at der er et uudnyttet forbedringspotentiale, som det har været en opgave at finde frem til i samarbejde
med konkrete brugere. For at koncepterne kan siges at være bæredygtige må de afprøves på forskellig vis. Derfor har en del af konceptudviklingen også være afprøvning
af prototyper i forskellig færdighedsgrader.
Der har i projektet med fysioterapiklinikker ikke været tale om at generere helt nye
praksisser eller institutioner – radikale forandringer. Der har snarere været tale om det
blandt andre OECD omtaler som diskret innovation i modsætning til systemisk innovation (også til tider beskrevet som modsætning mellem inkrementel og radikal innovation eller bevarende over for forstyrrende (disruptive) innovationer (OECD (2) 2009)).
Projektet ’Den digitale patientmappe’ har taget udgangspunkt i etablerede praksisformer, der er blevet bearbejdet for at finde frem til mulige forbedringer af denne praksis.
Konkrete forbedringer er et definitorisk element i det innovationsbegreb, vi benytter. Innovation er således ikke nødvendigvis at finde på noget nyt i absolut forstand (noget
der ikke fandtes før), men derimod at finde på noget bedre ved at gøre noget, der er
nyt for nogen i en eller anden sammenhæng: ”[T]he definition of an action as innovative depends on the social setting to which it referes; an innovation does not necessarily
need to be ’new’ to the individuals that apply it or to other social contexts.” (OECD
2009 s.30).
Innovation kan defineres som ideer omsat til en bedre praksis (Jensen m.fl., 2008).
Hvor evalueringsforskning ofte forsøger at afdække ”best practice”, så handler innovation om udvikling af ”next practice” (op. cit.), og denne nye praksis er kun innovativ,
hvis den (af deltagerne) opleves som en forbedring af eksisterende praksis. Innovation
er derfor ikke det samme som en god ide, en opfindelse eller et udviklingsarbejde båret
af nogle ildsjæle. Der er kun tale om innovation, hvis en god ide f.eks. en opfindelse af
nye produkter, processer eller organisationsformer mere bredt implementeres og derved bliver til ny gældende praksis, der er bedre end den tidligere; en praksis der i højere grad indfrier de mål, der er for den gældende praksis, hvad enten det er mere, hurtigere eller bedre. Det er vigtigt, at forbedringsperspektivet er et ’helhedssyn’, der har
øje for mulige forringelser andre steder i den samlede praksis end den del, innovationen er rettet imod.
Forskellen mellem ’opfindelse’ og ’innovation’ består i, at opfindelser introducerer noget
nyt, mens innovation introducerer en forandring, der udvirker en konkret forbedring.
Det nye er dermed sekundært, og det nye kan blot bestå i, at man inden for et bestemt
område ikke har gjort noget før, som man måske har gjort inden for andre områder i

1

For en kort introduktion til innovationsbegrebet se eks. OECD (2009) ss. 29-62
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årevis. Forbedringer må her forstås helt bredt: Forbedring kan betyde: mere effektivt,
med brug af færre ressourcer eller med opnåelse af højere kvalitet, som er de tre basale forbedringsparametre: tid, ressourcer og kvalitet – også kaldet jerntrekanten, da
man typisk må vælge mellem dem. (Mac m.fl. 2009 s.82) Jerntrekanten som definerende de eneste parametre er blevet udfordret (se eksempelvis Moris m.fl. 2007), men
de udvidelser af de tre parametre, som der bliver peget på, kan siges at vise hen til
elementer, som kan kaldes kvalitet som eksempelvis i kvalitet i arbejdet (arbejdsglæde/tilfredshed osv.). Der er altså tale om specificeringer (underkategorier) af tid, ressourcer og kvalitet snarere end nye parametre for forbedringer.
Der findes mange forskellige syn på, hvordan innovationsprocesser forløber, og hvad
der sætter dem i gang. I sammenhæng med ELYK-projektet kan man sige, at innovation er et krav, som er typisk for projektsamfundet: Et samfund hvor de fleste udfordringer gøres til projekter, der skal løse disse udfordringer. (Fogh Jensen 2009)
Innovationsinterventioner forestået som projekter kan og skal ikke foregå uden styrring
eller reflekterede overvejelser. I dette kapitel præsenterer vi en række overordnede betragtninger for projektet ’Den digitale patientmappe’, og vi fremlægger det metodiske
grundlag og det forskningsdesign, vi har anvendt for at udvikle ”den digitale patientmappe i fysioterapeutisk praksis”.
Udviklingen af den digitale patientmappe er inspireret af såvel forskningstraditionen
”Design Based Research” som principperne i brugerdreven/brugerinvolverende innovationsprocesser. Først præsenterer vi disse to traditioner for forskning og innovationsprocesser. Senere konkretiserer vi vores overordnede designprincipper i en mere konkret beskrivelse af de metoder og greb, vi har anvendt i projektet.
Der er tale om en udviklingsproces, der samtidig er vidensproducerende i den dobbelte
forstand, at der både er tale om, at udviklingsprocessen kræver en viden, der skal produceres, og i arbejdet med udviklingsprocessen genereres og opsamles viden om udviklingsprocesser og innovation – projektet lægger op til en metarefleksivitet, hvor domænespecifik vidensproduktion metoderefleksion og udvikling foregår parallelt.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi ’er inspirerede af’ de forskellige traditioner, vi i
det følgende gennemgår, men ikke bundne af dem. Teoretisk gælder det om at foretage beskrivelser, der gør forståelse og intervention for forbedringer mulige – ikke om at
fremskaffe ’sand viden’. Viden opfattes her som ’mode 2’ – situativ viden – som det er
blevet formuleret af Gibons m.fl (Gibons m.fl. 1994). Helt overordnede er det vores opfattelse af et udviklingsprojekt må være pragmatisk i sine valg – dette gælder både på
helt praktiske områder og overordnede principper for processen. Vi har forsøgt at bevare en sensitivitet for det, vi har mødt, samtidig med at vi har forholdt os reflekteret og
reflekterende til processen i alle dens faser. Dette betyder samtidig, at de forskellige
teoretiske retninger, der inddrages, må ses som beskrivelsessystemer, der bidrager til
at kunne enten forstå eller intervenere i en praksis, hvad enten denne praksis er et
element i fysioterapien eller udviklingsprocessen selv.
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3.1

Interesser og konflikter
I et projekt, der dybest ikke er initieret af det felt, hvori der skal innoveres, må man fra
start forholde sig til en række centrale spørgsmål allerede inden projekterne sættes i
gang. Det drejer sig om forholdet mellem forskningsinteressen og udviklingsinteressen
i projekterne. Forskningsinteressen samler sig om at generere ny viden om udviklingsprojekter og innovation, mens udviklingsinteressen er fokuseret på at opnå forbedringer inden for et bestemt arbejdsområde.
Også inden for udviklingsprocessen er der forskellige interesser på spil. Forbedringer
er jo ikke bare forbedringer, men forbedringer for nogen, hvilket også betyder, at det
kunne være det modsatte for andre jf. jerntrekanten.
I udviklingsprocessen er man nødt til at overveje, hvordan forholdet er mellem medarbejder- og brugerinteresser på den ene side og virksomhedens generelle interesse på
den anden. Dette bliver helt tydeligt, da projektet netop har fokus på SMV-ernes behov. I den case, som beskrives i denne rapport, har det fra start f.eks. været vigtigt at
forholde sig til forholdet mellem patienternes (brugernes) interesser i empowerment og
så de private klinikkers behov for at kunne drive en forretning så effektivt som muligt –
terapeuterne og sundhedssystemet er andre væsentlige interessenter.
Vi har derfor i indledt dette projekt med at forholde os til, hvor projektet er placeret i
forhold til de forskellige interessenters interesser og behov. I en helt overordnet forstand kan man beskrive innovationsprojekter i sammenhæng med to forskellige akser,
som udtrykker motivation og behov for ændring. Jo mere meningsfuld eller effektiv en
ændring opfattes, jo mere motiverede vil de, der skal er underlagt den, være for at ændre adfærd. Samme effekt kan opnås gennem henvisning til magt, men jo fjernere kravet (påbud gennem magt) er fra mening, jo mere modstand mod ændringer. (Wahlgren
2010, Illeris m.fl. 2004)
Ændringer gennemføres typisk med henvisning til opnåelse af effektivitet, men ofte vil
ændret praksis også medføre en vis form for spild. Ikke mindst vil øget kontrol typisk
føre til øget spild. Set i innovationssammenhæng kan man også betragte ikke uudnyttede potentialer for forbedringer som spild. Spild kan dog samtidig være et ’smøremiddel’, der kan få en proces til at glide nemmere, da nogle typer af spild kan give mening
som eksempelvis lommer af kollegialt samvær uden krav om (egentlig/målbart) output.
Motivation og engagement i et udviklingsprojekt er spændt ud mellem en ’teknisk’ og
en ’menneskelig’ (agens) side. Den tekniske (eller produktionslogiske) side af spændet
fokuserer på spild og effektivitet, og det handler om at reducere spild og opnå effektivitet. For de brugere, der er involveret, handler det dog mindst lige så meget om forholdet mellem mening og krav.
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Udviklingen af den digitale patientmappe er i projektets selvforståelse placeret i de to
felter til højre i modellen i modellen (kvadrant 2 og 3). Forbedringer er i en virksomhedsmæssig sammenhæng knyttet til opnåelse af højere produktivitet og dermed forbedret effektivitet – mening vil her være at dette skal ske samtidig med opretholdelse
af virksomhedens ’brand’, der er forudsætningen for fortsat omsætning. Fra den arbejdendes perspektiv er det snarere det, at arbejdet – og dermed en innovation – giver
mening eller er meningsfuldt motiverende. Hvis en ændring passer til terapeutens opfattelse af egen professionalisme, vil det være meningsfuldt.
Denne konflikt mellem interesser bliver ikke mindre, når man inddrager den interesse
patienten har. Her handler det også om mening, men dette er ikke nødvendgvis den
samme ’mening’, som en behandling giver for terapeuten. Mening for patienten er
skrevet ind i dennes egen kontekst. Her er behandlingen et enkelt element, som indgår
i patientens øvrige meningsskabende gøremål. Patientens opfattelse af effektivitet er
heller ikke nødvendigvis den samme som for klinikken/klinikejeren. Effektivitet for klinikken er ’flest mulige patienter behandlet på kortest mulige tid med brug af færrest
mulig ressourcer og opnåelse af den højeste grad af tilfredshed (så patienten har lyst
til at komme tilbage og at anbefale klinikken over for andre’). For patienten er det ’opnåelse af ønsket mobilitet med færrest mulige omkostninger og ubehageligheder på
kortest mulige tid’. Patientens opfattelse af effektivitet og mening kan derfor af terapeuten opfattes som et krav (altså befinde sig i den nedre del af figuren).
Som udviklingskonsulenter bliver forskerne i projektet placeret i en kompliceret relation
mellem instanser med forskellige interesser. For at de direkte involverede (klinikejere,
terapeuter og patienter) kan motiveres til at samarbejde, må de alle føle, at projektet
handler i deres interesse, hvilket principielt set også er muligt gennem kvadrant 2, hvor
effektiviteten øges på en måde, der opleves som meningsfuld. Projektets ideelle mål er
at udvikle et koncept, der for interessenter befinder sig i kvadrant 2.
Forskningsinteressen, hvor udviklingsprojektet kan siges at være sekundært, må i sig
selv også være styret af denne interesse, og kun når udviklingsinteressen og forskTeori og metode
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ningsinteressen kan fungere til fælles benefice, er der tale om et (vellykket) forskningsog udviklingsprojekt. Også for at sikre succes for udviklings- og forskningsprojektet bli2
ver dialogen og samarbejdet med brugerne derfor helt central.

3.2

Brugeren i centrum
I Danmark har man i de senere år fokuseret på det brugerdrevne perspektiv i innovationsprocesser. Dette fokus er stærkt inspireret af den forskning i innovation, som forgår
på MIT i Boston (Von Hippel, 2005). Der findes to hovedtraditioner inden for brugerdreven innovation. Den ene handler om at identificere løsninger hos såkaldte ”lead-users”.
Den anden handler om at identificere erkendte og uerkendte behov hos den almindelige bruger (Voice of the Customer) og gennem designeksperimenter udvikle løsninger
på brugerbehov (Nordisk Ministerråd, 2006). Hver af disse kan opdeles ud fra forskellige fokusområder. Skematisk kan man fremstille det således:

(Nordisk Ministerråd, 2006 s.13).
Lead-usermetoden ser vi bl.a. inden for arbejdet med at integrere IT i undervisningen
på forskellige uddannelsesinstitutioner. Her har strategien i en årrække været, at man
skulle understøtte de såkaldte ”ildsjæle” (lead-users) i håb om, at deres arbejde kunne
spredes til hele organisationen. Denne tilgang er ikke særlig udbytterig, idet de løsninger, som ildsjælene har gennemført i egen praksis, stort set aldrig spredes til en bredere kreds af undervisere (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009, Gynther og Christiansen,
2011). Generelt må man da også sige, at lead-usermetoden ikke er særlig velegnet
som innovationsmetode, når det gælder udvikling af nye praksisformer som skal im-

2

Der er her ikke tale om en generel bestemmelse af forskning, men udelukkende en bestemmelse af den
særlige forskningsgren, der samtidig er fokuseret på at indgå i en innovationsproces.
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plementeres bredt. Leaduser-modellen tager udgangspunkt i ’det særlige’ ved brugeren. Den særligt interesserede, den innovative bruger, den specielt ’begavede’ osv.
I ELYK-projektet har vi da også valgt at arbejde med udgangspunkt i den brugerdrevne
og brugerinvolverende tradition, som tænker i designudvikling sammen med brugeren.
Her er fokus det ’almindelige’ ved brugeren. Brugeren er ikke udvalgt ud fra særlige attributter, men udelukkende ud fra det forhold, at brugeren er bruger. Med inddragelse
af forskellige brugere i design- og udviklingsprocessen forsøger man at afklare, hvilke
behov, brugerne har, og man sætte disse ind i en værdimæssig sammenhæng, så designet er tilpasset brugerens værdier.
Designbegrebet bliver derved en dobbeltinspiration for os. For det første er det et mål
at udvikle nye og bedre praksisformer i uddannelse og arbejde (dvs. didaktiske designs
i uddannelser eller procesdesigns i virksomheder). For det andet er designudvikling
også den metode, vi anvender for at nå vores mål. En vigtig tilgang i denne innovationsforståelse er at møde konstaterede konkrete behov hos brugerne med spørgsmålet: ”hvad nu hvis?”. Hvad nu hvis vi tilrettelagde undervisningen, arbejdet eller organisationsformerne på den og den måde – hvad vil der så ske? Designtraditionen inden
for brugerdreven innovation er som sådan i sit udgangspunkt fremadrettet og eksperimenterende og retter sig som sagt mod udviklingen af ’next practice’.
Gennem arbejdet med at innovere en ny og bedre praksis (karakteriseret ved at den
opleves som sådan af brugerne/patienter, af virksomhedsejere og af medarbejdere)
etablerer projektet dermed også en kritik af eksisterende praksis, og projektet er i den
forstand inspireret af to typer af kritikbegreber, som vi kan kalde et forskningsorienteret
kritikbegreb og et udviklingsorienteret kritikbegreb. De to tilgange Design Based Research og brugerdreven/brugerinvolverende innovation er derfor tilsammen den ramme
som projektets metodiske design er forankret i.

3.3

Design Based Research (DBR)
Design-Based Research (DBR) er en bred forskningstilgang, initieret af bl.a. Ann
Brown (1992) og Allan Collins (1992). Design-Based Research (også kaldet Design
Research eller Design Eksperiment) er forskning, der er designbaseret. At forskningen
er designbaseret betyder inden for DBR-tilgangen, at ny viden genereres gennem processer, som på en gang udvikler, afprøver og forbedrer et design. Den type af design,
som DBR-projekter typisk arbejder med, er ”uddannelsesdesign” (Akker, 2006), ”didaktisk design” (Andreasen, 2008) eller ”læringsdesign” (Wenger, 2004), og designprocessen karakteriserer den formgivningsproces, det er at udvikle, afprøve og forbedre et
læringsmiljø. Designbegrebet skal derved også forstås bredere end det typisk bliver på
dansk, hvor design ofte konnoterer design af konkrete artefakter – og her igen typisk
som enten ’kunsthåndværk’ eller ’industrielt design’, hvor den første opfattes som udtryk for ’godt design’, mens den anden betragtes som prisbillig masseproduktion.
Designbegrebet i Design Based Research svarer i mange sammenhænge til ’eksperiment’. Man eksperimenterer med forskellige måder at gøre noget på (processer), og
man eksperimenterer med forskellige genstande, der indgår i processer.
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Designbegrebet i Design Based Research kan i den forstand defineres som ”en systematisk, planlagt og gennemtænkt kolonisering af tid og rum i et foretagendes tjeneste” (Wenger, 2004 s. 258), hvor dette ”foretagende” f.eks. er en uddannelsesinstitution
eller en virksomhed. At udvikle et nyt design til et læringsmiljø kan derfor indeholde udvikling af nye artefakter, men det kan også handle om udvikling af nye måder at anvende kendte artefakter på, hvilket generelt er ELYK projektets perspektiv, hvor vi udvikler nye måder at anvende forholdsvis billige og hverdagstilgængelige teknologier i
en uddannelse eller på en arbejdsplads. I tilfældet med den digitale patientmappe er
det som vi senere skal se nye måder at anvende mobiltelefoner, tablets og netbaserede fildelingsplatforme, som vi anvender til at understøtte nye kommunikations- og dokumentationsformer i den fysioterapeutiske praksis.

3.3.1

Grundlæggende antagelser i DBR
Design- Based research er en bred vifte af tilgange, der har en række grundlægende
antagelser til fælles:
Konteksten har en betydning for læring
De fleste læringsteoretikere i dag er enige om, at konteksten har betydning for en læreproces (Lave og Wenger, 2003) Denne grundlæggende antagelse betyder, at forskning i kompetenceudvikling i såvel uddannelsessammenhænge som i arbejdet, ikke
kan foregå i et isoleret laboratorium. Læreprocesser skal studeres i den kontekst, de
finder sted og vi har derfor samarbejdet med og afprøvet de udviklede koncepter i 9
forskellige fysioterapeutiske klinikker.
Der findes mange andre forskningstilgange, som også har fokus på kontekstens betydning for læring f.eks. den etnografiske forskning. DBR anvender også etnografiske
metoder til at tilvejebringe domænespecifik viden om en given kontekst og til at belyse
specifikke problemer i en given kontekst. Desuden anvendes etnografiske metoder til
at indsamle og dokumentere anvendelsen af et givent design i praksis med henblik på
analyse og forbedring. Men etnografien er i et DBR perspektiv en forståelsesorienteret
forskningstilgang, som ikke direkte i selve forskningsprocessen har en intention om at
ændre/forbedre praksis. Et særkende ved DBR er da også udvikling af og afprøvning
af nye designs i praksis med det ovenfor beskrevne dobbelte mål at forstå og udvikle
praksis. Vi har derfor i udviklingen af den digitale patientmappe i et begrænset omfang
anvendt etnografiske metoder til at kortlægge og identificere problemer i den eksisterende fysioterapeutiske praksis og dette arbejde har så været afsættet for opstarten af
den videre innovationsproces.
Forståelse og forandring er to sider af samme sag
”Hvis du ønsker at forandre noget, så må du forstå det, og hvis du ønsker at forstå noget, så må du ændre det” (Gravemeijer & Coop, 2006, s 17). Design-Based research
etablerer ikke det klassiske skel mellem forskning og udvikling. I stedet skelner man i
DBR mellem forskningstilgange, som a) ønsker at forstå et fænomen og b) forsøger på
en gang at forstå og forbedre et fænomen. DBR vil både forstå og bidrage til forbedringer af en konkret (uddannelses)praksis.
Det er i et DBR projekt en særlig vanskelig udfordring at balancere mellem ønsket om
teoretisk forståelse af et fænomen og så målet om at udvikle et nyt produkt eller proces
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dvs en hel ny praksisform. Det er her ikke nok at sætte forskere og designere sammen
med hver sin agenda. Forsknings- og udviklingsprocessen skal i stedet organiseres
som en parallel proces som kan beskrives som to procescirkler med hver sine faser
(Ejersbo mfl. 2008). Udgangspunktet for begge processer er en problemidentifikation i
en given praksis. Forståelsesperspektivet i projektet sætter efterfølgende fokus på hypotesegenerering, dataindsamling og teorigenerering som afsluttende afsluttes med afrapportering til fagfæller. Samtidig og ofte med de samme medarbejdere sætter forandringssporet fokus på design/prototypeudvikling, intervention i praksis og produktion af
nye artefakter eller processer som efterfølgende kan implementeres i praksis. Det er
her en særlig vanskelig udfordring at få de to spor til gensidigt at inspirere hinanden
(op. Cit.)
Intervention i praksis kan levere såvel forståelse som forbedring
DBR intervenerer i praksis, hvilket vil sige, at der udvikles nye didaktiske eller procesdesigns, som efterfølgende afprøves i en praksiskontekst. Det er en af de grundlæggende antagelser i BBR, at kun ved at intervenere med nye designs, kan vi udvikle
bedre teorier om praksis samtidig med, at vi forsøger at forbedre praksis. Udviklingen
af den digitale patientmappe er derfor sket gennem konkrete afprøvninger hos de deltagende fysioterapeutklinikker, hvor patientmappen er inddraget i forløb med en række
forskellige patienter.
Deltagere fra praksis er værdifulde, uomgængelige partnere
Det er ikke muligt at forstå og samtidig forbedre konkret uddannelsespraksis uden, at
den viden, som deltagerne fra praksis besidder, får en meget tydelig stemme i et konkret projekt. Det har derfor været helt afgørende for os at inddrage fysioterapeuter og
patienter i såvel problemidentifikation, formulering af løsningsforslag, afprøvning og
forbedring af de forslåede løsninger. I selve projektet har vi arbejdet med to typer af
deltagere/brugere. Fysioterapeuterne har i dette projekt været de primære brugere idet
ELYK projektets overordnede formål har været at udvikle nye koncepter som matcher
SMV-ers behov. Fysioterapeuterne har derfor været inddraget i såvel problemidentifikationen, formuleringen af løsningsforslag, afprøvningen og forbedringen af konceptet
mens klienterne har været sekundære brugere som primært har været inddraget i afprøvninger, evalueringer og forbedringer af den digitale patientmappe.

3.4

Principper for Design-Based Research-projekter
Ovenstående grundlæggende antagelser fører frem til en række forskningsprincipper,
der både kan karakterisere og guide Design-Based Research (Cobb, 2003, Amiel &
Reeves, 2008).
 DBR er intervenerede i praksis (og dermed designorienteret)
 DBR består af iterative processer (designafprøvning, evaluering, analyse, forbedring)
 DBR er kollaborativ
 DBR er teoriorienteret
 DBR er anvendelsesorienteret (pragmatisk tilgang)
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3.4.1

DBR er intervenerende i praksis (designorienteret)
Designorienteringen betyder, at udvikling og afprøvning af ”prototyper” bliver et centralt
fokus i et DBR projekt. Prototyping er den proces, hvor designs udvikles, evalueres og
forbedres gennem en systematisk proces. Prototypeafprøvningen foregår altid i en
praksiskontekst. De første prototyper til et nyt koncept for læring er blot et første udkast, som måske kun demonstrerer de grundlæggende principper i konceptet. Men efterhånden udvikles prototyperne til delvise eller fuldt udviklede designs i form af konkrete anvendelige læringskoncepter / designs for læring. Vores udvikling af den digitale
patientmappe har arbejdet med en række forskellige protyper som senere beskrives
nærmere.

3.4.2

Designprocessen er iterativ
Design-eksperimenter handler ikke blot om at teste om noget virker – selvom det selvfølgelig er en del af processen. Det handler heller ikke om at forsøge at ”bevise”, at de
designprincipper som ligger til grund for et givent design er ”sande”. Designeksperimenter består af iterative forløb, som tester og forbedrer designet i praksis med
det formål, at de udviklede designs kan blive så robuste, at de kan anvendes i forskellige kontekster (diSessa & Cobb, 2004) Denne eksperimentelle og iterative procestænkning er central i DBR projekter og vi har i særlig grad arbejdet med løbende revideringer af vores koncept.
Det er vigtigt at understrege, at forskningsprocessen er iterativ, hvilket betyder, at den
ikke kun evaluerer en intervention eller et innovativt design, men systematisk forsøger
at forbedre designet, mens man samtidig producerer designprincipper, der kan guide
lignende forskning (Amiel & Reeves, 2008)
Udviklingen af designprincipper vil forløbe som en serie af forløb i form af test og forbedringer. Det er her vigtigt løbende at indsamle data med henblik på at kunne redefinere problemer, mulige løsninger og de principper, som ligger bag en foreslået løsning.
Analyser og refleksion over data anvendes til at skabe nye designs, som efterfølgende
igen afprøves, evalueres, analyseres og redesignes på ny.
Evaluering af et design handler om at forbedre ikke at bevise kvaliteten af en prototype. Evalueringen handler om at undersøge om designet er gennemførligt i en hverdagspraksis, om det er relevant for deltagerne at bruge, om designet bevarer sin legitimitet i forhold til deltagernes artikulerede krav til designet og om det er effektivt i
forhold til tid, økonomi, oplæringstærskel mv. (Mckenney et al., 2006).
Analysen i en iterativ proces handler om at lukke gabet mellem det intenderede, det
implementerede og det realiserede design. Dette er kendt fra læseplansforskning. Der
kan være stor forskel på intentionen med et læringskoncept, det konkrete koncept med
valg af værktøjer og procedurer, som det præsenteres for deltagerne, og endelig den
måde deltagerne anvender et givent koncept på. Analyse i en iterativ proces handler
om at generere viden, som kan bidrage til at mindske forskellen mellem de tre designniveauer (Mckenney et al., 2006).
Vores udvikling af den digitale patientmappe har været tilrettelagt med udgangspunkt i
ovennævnte guidelines for en iterativ udviklingsproces. Der har således ikke været tale
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at vi har bedrevet evalueringsforskning eller andre typer af følgeforskning i projektet. Vi
har selvfølgelig evalueret forskellige prototyper og specifikke interventioner i praksis
men målet med evalueringsforskning er forståelse, vurdering og evt. anbefalinger ud
fra en given norm. Vi har anvendt evalueringsredskaber fra evalueringsforskningen,
men med det specifikke formål at forbedre og efterfølgende igen afprøve, evaluere og
videreudvikle et design (Barab & Squire, 2004).

3.4.3

DBR er kollaborativ
Den grundlæggende antagelse, at deltagere fra praksis er værdifulde og nødvendige
partnere i et DBR projekt, får store konsekvenser for planlægning og gennemførelse af
et DBR projekt. Samarbejdet med deltagere fra praksis er nødvendigt både med henblik på problemidentifikation, at finde de karakteristiske træk ved en potentiel løsning,
samt når man iterativt afprøver og forbedrer en intervention. Det kan her være et meget tidskrævende arbejde både at finde deltagere, der vil medvirke i et projekt, ”forhandle” sig frem til et projekt, der har fælles interesse og ikke mindst opbygge en tillidsfuld relation til deltagerne. Helt konkret kræver det, at forskerne må vise
engagement og tilstedeværelse i alle projektets faser, ligesom det er vigtigt at anerkende deltagernes bidrag i innovationsprocessen. At gennemføre et designeksperiment kræver derfor både styring fra forskerside og tid og vilje til at opbygge et fortløbende fællesskab med deltagerne fra praksis (Cobb et al., 2003), (Amiel & Reeves,
2008). Ovenstående generelle erfaringer fra DBR projekter kan vi også genfinde i dette
projekt, hvor det har været et særdeles tidsskrævende arbejde at finde deltagere, som
kunne finde tid til at deltage i projektet grundet det økonomiske pres, der er på de private fysioterapeutiske klinikker.
DBRs kollaborative tilgang har mange fælles træk med aktionsforskning og henter også inspiration fra denne forskningstilgang, men DBR adskiller sig også på enkelte områder fra aktionsforskning. Ligesom i DBR etablerer Aktionsforskning et samarbejde
mellem forskere og deltagere, er forankret i praksis, arbejder systematisk med teori og
har som mål at forbedre såvel teori som praksis. Men lokale forbedringer er typisk initieret af deltagernes egne undersøgelser, som er faciliteret af forskere. Selvom Aktionsforskningsprojekter kan fungerer som jointventure-projekter, så er der en højere grad at
intervention i DBR-projekter. DBR går i højere grad ind og ’forstyrrer nuværende praksis’ og deltagernes egen forståelse af praksis og omverden. I DBR identificerer forskere og deltagere fra praksis i fællesskab problemer fra praksis og producerer og forbedrer forslag til innovationer af praksis (Wang & Hannafin, 2005).

3.4.4

DBR er teoriorienteret
De designs, som udvikles i et DBR-projekt, er funderet på – i hvert fald delvist – nogle
teoretiske positioner (designteorier), ligesom afprøvningen af et givent design bidrager
til teoriudvikling. DBR har derfor altid et dobbelt mål: at forbedre både teori og praksis
(The Design-Based Research Collective, 2003). Designeksperimenter udføres for at
udvikle teorier ikke bare for at optimere en praksis. Designeksperimenter handler derfor ikke om at demonstrere, at et givent design eller en given læringsteori virker i praksis. Formålet er at videreudvikle de teorier, som lå bag designet. Målet er at udvikle
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designteorier, der forklarer hvorfor noget virker, og hvordan det måske vil blive adapteret i nye kontekster.
At et DBR-projekt skal være funderet på teoretisk indsigt, andre forskningsresultater
mv. har også en pragmatisk begrundelse. DBR er udforskende og forsøger at være
problemløsende. Den tager udgangspunkt i den grundlæggende forestilling, at en eksisterende praksis kan forbedres. DBR indeholder en innovativ dimension. Her må man
balancere mellem et ønske om innovation og risikoen for at udvikle noget, som slet ikke fungerer eller er spild af ressourcer for såvel deltagere fra praksis, forskere og andre interessenter. Når DBR udvikler designs på grundlag af eksisterende teori og anden forskning handler det også om at minimere risikoen for spekulative projekter.
Designs skal være funderet på teori og på en grundig analyse af praksis, idet det alt
andet lige øger chancen for udvikling af realiserbare, legitime og effektive designs
(Edelson, 2006). Dette perspektiv har været særdeles relevant for udviklingen af den
digitale patientmappe idet vi gennem feltarbejde og deskresearch meget hurtigt opdagede at et helt centralt designkrav til den digitale patientmappe og de tilhørende kommunikations- og dokumentationsformer var at de ikke måtte øge den tid som fysioterapeuterne kunne anvende op hver patient.
Designeksperimenter etablerer mulighed for teoriudvikling med udgangspunkt i praksis, hvilket også kendes fra forskningstilgangen ”Grounded theory”. Designeksperimenter er imidlertid pragmatiske. De udviklede teorier ”must do real work” (Coob et al.,
2003). De udviklede teorier må direkte adressere de problemer, som praktikere oplever
i deres daglige arbejde og værdien af teori afhænger derfor af, hvordan principper og
teorikoncepter kan informere og forbedre praksis. Teorierne skal have et praktisk anvendelsespotentiale, idet de skal bidrage til løsning af problemer i praksis, og de kan
derfor ikke genereres isoleret fra praksis eller gennem mere traditionelle empiriske tilgange.
Det betyder, at den teoretiske orientering i DBR ikke så meget handler om de store teorier, men mere om domænespecifikke teorier om en given kontekst, hvad der informere en given praksis, hvad der skal til for at ændre en given praksis samt designteori.
Det afgørende er, at der er tale om ’lokale teorier’, der ikke nødvendigvis kan gøres
almene, selvom det også er et mål at undersøge robusthed med hensyn til videre udbredelse end den helt lokale kontekst. Målet er i første omgang at udvikle designteorier, som forklarer, hvorfor noget virker i specifik kontekst, og hvordan det måske vil blive
adapteret i nye kontekster. ”De store teorier”, overordnede læringsteoretiske eller didaktiske rammeforståelser og fagdidaktiske metoder er udmærkede udgangspunkter,
men de er ikke tilstrækkelige som basis for gennemførelse af et designeksperiment
(diSessa et al. Cobb, 2004).
Der findes tre typer af teorier som er relevante i et DBR projekt (Edelson, 2006):
 Domænespecifikke teorier
 Design framework
 Design-metodologier
Domænespecifikke teorier er deskriptive teorier, som forholder sig til kernen i det problem, man arbejder med. De er ikke såkaldte ”store teorier”, men netop rettet mod et
specifikt domæne. I forhold til privatpraktiserende fysioterapeuter er relevante domænespecifikke teorier bl.a. teorier om fysioterapeuters professionsidentitet, forholdet melTeori og metode
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lem evidensbaseret viden og erfaringsbaseret viden i sundhedssektoren, relationen
mellem terapeut og klient specielt i forhold til compliance-problematikken og ikke
mindst teorier om interessemodsætninger, når en privatpraktiserende fysioterapeut på
samme tid skal drive en forretning og tilbyde den bedst mulige behandling.
Design framework og design metodologier er præskriptive. Designframework er en generaliseret design løsning (f.eks. et bud på et læringskoncept), der bygger på nogle
designprincipper, som udspringer af de domænespecifikke teorier, der konkret arbejdes med, og som formodes at kunne bidrage til at løse et givent problem. I dette projekt er ”den digitale patientmappe” et sådant overordnet designframework som bygger
på nogle designprincipper for løsning af de identificerede problemer i den fysioterapeutiske praksis. I kapitel 4 identificerer vi de konkrete problemer i den eksisterende fysioterapeutiske praksis med henblik på at formulere specifikke innovationspotentialer og i
kapitel 5 skitseres de konkrete designprincipper som ligger til grund for udviklingen af
den digitale patientmappe.
Design-metodologier er procedurer, som guider processen frem mod udviklingen af et
givent design og ny viden. Det er procesprincipper, for hvordan designet udvikles og
testes. I dette projekt arbejder vi med en fremadskridende workshopmodel med tre forskellige workshops, hvor forskere og deltagere fra praksis i fællesskab udvikler den
første prototype for et nyt design. Modellen er inspireret af Knutsson et al., 2010. og
beskrives nærmere i kapitel 5.
Teorigenerering og generalisering
Lokal nytteværdi er nødvendig men ikke tilstrækkelig i et DBR-projekt. DBReksperimenter må lede til teoretiske udsagn, som overskrider den lokale kontekst og et
specifikt design. I et formidlingsperspektiv betyder dette, at det ikke er nok blot at sprede et godt design. Man må også skabe fyldige beskrivelser af den givne kontekst designet er udviklet i. Det konkrete designeksperiment må analyseres med henblik på at
identificere generaliseringer, som kan udtrykkes i form af domænespecifikke teorier,
designframework og designmetodologier, som kan anvendes af andre.
DBR fokuser på at forstå kompleksiteten i praksis. Et af problemerne i DBR er da også
at karakterisere kompleksiteten, soliditeten og evt. skrøbeligheden af et design på en
måde, som kan være værdifuld for andre. Det betyder, at DBR ikke blot skal forstå,
hvad der sker i en bestemt kontekst, men også vise relevansen af en intervention i en
kontekst for andre kontekster. Når vi i denne rapport derfor har fyldige beskrivelser af
den konkrete afprøvning af vores udviklede koncept i forskellige fysioterapeutiske klinikker er det for at kunne reflektere over, hvor robust det udviklede designs er med
henblik på en bredere implementering i flere forskellige typer af klinikker.

3.4.5

DBR er anvendelsesorienteret
DBR er anvendelsesorienteret (Cobb et al., 2003), hvilket tydeligt fremgår af en række
af ovenstående principper. Men anvendelsesorienteringen er ikke det primære kendetegn ved DBR-projekter. DBR er en pragmatisk forskningstilgang, som har en intention
om at medvirke til at forbedre eksisterende uddannelsespraksis, og den fokuserer derfor direkte på konkrete problemer fra praksis. Men orienteringen mod teori er stadig det
dominerende perspektiv i et DBR-projekt. Så selvom anvendelsesorienteringen, ønsket
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om innovation og involvering af konkrete brugere fra praksis er fælles træk mellem
DBR og brugerdrevne innovationsprocesser, så er det teoriorienteringen, som typisk
adskiller de to typer af tilgange. Nedenfor har vi derfor valgt kort at inddrage vores forståelse af innovationsbegrebet idet Design Based Research ikke kan stå alene i et projekt der har som overordnet mål at innovere praksis.

3.5

Hvordan udføres et DBR projekt?
Da DBR er en bred forskningstilgang og ikke en systematisk metode, findes der mange
forskellige fasemodeller og mere konkrete metodiske principper, man konkret kan anvende. Den DBR-fasemodel, som ligger tættest på den måde, vi anvender i udviklingen af den digitale patientmappe, er udarbejdet af Thomas Reeves (Reeves, 2006 ,
Amiel & Reeves, 2008). Reeves model er en firfaset forskningsmodel med følgende
faser:
Fase 1: Problemidentifikation (Analyse af praktiske problemer i et samarbejde mellem
forskere og deltagere fra praksis)
Fase 2: Udvikling af løsningsforslag (med udgangspunkt i eksisterende designprincipper og teknologiske innovationer)
Fase 3: Iterative forløb (af test i praksis og forbedring af designs)
Fase 4: Refleksion (med henblik på at producere ”designprincipper og udvide implementeringsmulighederne)
Med inspiration fra ovenstående firfasede model har vi udviklet en innovationsmodel,
som strukturerer fire forskellige typer af forskningsopgaver i arbejdet med at udvikle
den digitale patientmappe. Hver type har et bestemt mål og en række tilknyttede unikke metoder. Selvom forskningsprocessen er iterativ også mellem de forskellige opgavetyper indikerer modellen også en progression i et DBR-projekt. Som sådan er innovationsmodellen også en fasemodel. I modelform kan opgavetyper, mål og metoder
illustreres på nedenstående måde. I dette afsnit introducere vi generelt til modellen
mens vi i afsnit 3.2 relaterer den konkret til hvordan vi har anvendt den til udvikling af
den digitale patientmappe.
Innovationsmodel for udvikling af ”den digitale patientmappe”
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Konteksten: Kontekstanalyse og problemidentifikation: Et DBR-projekt starter altid med
en kortlægning og analyse af identificerbare problemer i en given læringskontekst,
hvad enten den er formaliseret i et uddannelsessystem eller er en del af læringsmiljøet
på en arbejdsplads. Mange DBR-projekter starter i fase 1 med at lave desk-research
med henblik på problemidentifikation, og resultaterne herfra drøftes så med deltagere
fra praksis. Desk-research suppleres med forskellige former for feltarbejde i konkrete
kontekster bl.a. inspireret af etnografiske tilgange. Forskellige former for observation,
interviews, dokumentanalyse og videooptagelse anvendes til at få en domænespecifik
viden om en konkret kontekst og samtidig identificere evt. problemer i eksisterende
praksis. Domænespecifikke teorier bringes i spil til at fortolke det empiriske materiale.
Lab: Udvikle didaktiske løsningsforslag: I fase 2 arbejder vi med forskellige metoder,
som kan involvere deltagere fra praksis i validering af problemidentifikationen og understøtte en fælles ide-generering af løsningsforslag.. I Lab-fasen af et DBR-projekt
kombineres domænespecifik viden med designframework og designprincipper, og med
udgangspunkt i en designmetodologi udvikles den første prototype sammen med deltagere fra praksis.
Intervention: Afprøvning i praksis og evaluering, analyse og forbedring af designs: Når
den første prototype er udviklet i et ”lab” dvs. på en eller flere typer af workshops, så er
fokus herefter på eksperimenter i virkelige kontekster med alle de variable, som kendetegner praksis. En første fase er her ofte en tilegnelsesfase, hvor deltagerne fra praksis lærer at håndtere såvel teknologi, som nye arbejdsorganiserende principper gennem kurser, sparing mv. Herefter kan designeksperimentet begynde.
Et designeksperiment foregår altid i en virkelig kontekst med at alt, hvad det medfører.
De overordnede faser er fælles i alle typer af designeksperimenter og foregår i det
ovenfor beskrevne iterative forløb: Design afprøves i praksis, designet evalueres, designet analyseres og designet redesignes (Mckenney, Susan et al.., 2006) Eksperimentet udføres med sædvanlige videnskabelige standarder og dokumenteres, og der
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er hele tiden fokus på, om designet er relevant for praksis. Designet udvikler sig løbende, dvs. prototypen går fra at være en skitse til et koncept, til at være en delvis løsning og i bedste fald blive et fuldt fungerende læringskoncept.
Eksperimentet følges igen af feltforskning, og evalueringen har øje for, om brugen af
designet er realiserbart, legitimt og effektivt (Mckenney, Susan et al. 2006). Evalueringen må selvfølgelig have øje for alle de kontekstfaktorer, som har betydning for, om intentionerne i et design kan realiseres. Kontekst er aldrig uden aktører. Der er altid teknologier, lærere, administratorer, studenter og andre medlemmer af et læringsmiljø,
som skaber konteksten, og derfor skal en designteori medtænke disse aktører. Det er
derfor vigtigt at dokumentere sammenhængen mellem kontekst og brugen af et konkret design.
Evalueringen skal give de nødvendige input til analysen, som har fokus på, hvordan
man kan mindske forskellen mellem det intenderede design, det implementerede design og det realiserede design. Denne analyse fører så frem til en designrevidering og
den iterative forløb gentages.
Refleksion: Generalisering: Generaliseringen handler om at afgøre, hvor robust designet er i forhold til forskellige typer af kontekster. Det betyder, at DBR ikke blot skal forstå, hvad der sker i en bestemt kontekst, men også vise relevansen af en intervention i
en kontekst for andre kontekster.
DBR er primært orienteret mod formative evalueringer af designs med henblik på revision/forbedring, men ved afslutningen af et DBR-projekt, er det vigtigt også at lave en
summativ evaluering, der overvejer opskaleringsmulighederne og evaluering af, om et
design kan transformeres til andre men lignende kontekster. Det er her særligt vigtigt at
reflektere over Hawthorne-effekten, og betydningen af, at forskeren har haft to forskellige roller, idet han/hun har været både intervenerende og evaluerende.
I forhold til skalering kan man skelne mellem tre forskellige typer af afprøvninger
(Mckenney et al., 2006):
 Alfa afprøvning: Konteksten er ideel og forsøgt kontrolleret af forskerne.
 Beta afprøvning: Konteksten er nøje udvalgt og tilbydes support.
 Gamma afprøvning: Har fokus på spredning i stor skala med minimal support.
Systematisk refleksion er en vigtig del af generaliseringsfasen, og den indeholder bla.
dokumentation af processen og specificering af de anvendte designprincipper og deres
relation til det overordnede framework, der ligger til grund for designet. Udbyttet af
denne type af refleksion vil være nogle designprincipper eller guidelines, der er empirisk funderet og udførligt beskrevet, og som kan implementeres af andre, der arbejder
med lignende problemstillinger. Samtidig skal den systematiske dokumentation og refleksion afrapporteres til stakeholders og transformeres til forskellige former for formidling af projektresultater tilbage til praksis.

3.6

Designmetodologi
Projektet identificerer og beskriver problemer i den eksisterende fysioterapeutiske
praksis i de private klinikker. Gennem udvikling af nye praksisser skal projektet overskride det beskrivende niveau ved at bidrage til at udvikle en bedre praksis. Projektet
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har derfor ikke alene en forskningsinteresse, men beskrevet også en udviklingsinteresse. Der skal udvikles nye koncepter for bedre (lærende) praksisser. Også udviklingsprocessen er genstand for forskningen, der dermed også har et metaperspektiv i forhold til de metoder, der anvendes i såvel forsknings- som udviklingsdelen af
processen. Projektet er dermed også en del af det, som Ib Ravn kalder ”transformative” forskningsmetoder (Ravn, 2010).
Ravn opererer med fire forskellige forskningstilgange, som kan eksemplificeres med
forskellige former for forskning i SMV-ers kompetenceudviklingsproblemer i udkantsområderne i Danmark. En uddannelsesforsker kan vælge at beskrive de uddannelsesudfordringer, som medarbejdere på SMV-erne har i udkantsområderne. Han/hun kan
også vælge at forklare/forstå de fænomener, som iagttages, og endelig kan uddannelsesforskeren kritisere de samfundsforhold, som antages at ligge til grund for de problemer, der kendetegner SMV-ernes problemer.
Men som Ib Ravn peger på, kan forskeren også ønske ”at bidrage til at forandre og
forbedre samfundets institutioner og menneskers handlingsmuligheder, og det mere direkte og konstruktivt end gennem kritik” (Ravn, 2010 s. 51). Med udgangspunkt i ønsket om at både forstå og forbedre den fysioterapeutiske praksis i private klinikker har
forskningstraditionen Design Based Research været en central inspirationskilde for
projektets metodiske design. Men som vi skal se neden for kan denne forskningstradition ikke stå alene fordi den i sidste instans også har vidensudvikling mere end praksisforandring som sit overordnede formål.)
I et innovationsprojekt, der er igangsat uafhængig af en konkret bruger, vil man typisk
skulle igennem mindst disse 5 faser, som vil være afgørende for innovation:
1. Familiarisering
2. Mødet: Det tredje sted
a. Innovationspotentiale
3. Bedre praksis
a. Skitsering
b. Prototype
4. Afprøvning
a. Re-design; iterationer
5. Anbefaling til produkt

3.6.1

Tavs viden som udfordring for innovation
ELYK bygger på den forståelse, at forbedret praksis kun kan udvikles i tæt samarbejde
med brugerne. Det er brugernes praksis, det drejer sig om, og de største eksperter i
brugernes praksis er brugerne selv. Det er brugerne, der kender arbejdsgange og de
3

typiske udfordringer. Det er også brugerne, der har indarbejdet en praksis ud fra deres løsning af konkrete arbejdsopgaver i praksisfællesskaber (Wenger 2004). Disse
løsninger vil oftest bygge på forståelser af praksis, der ikke umiddelbart lader sig udsige. Der er tale om en høj grad af praksisviden, der bygger på erfaring, der på sin side
3

En brugercentreret tilgang har mange forskellige forfædre. E. Wengers (2004) begreb om praksisfællesskaber fokuserer på brugere, men man kunne og pege på hele udviklingen inden for agile metoder til udvi kling af mere effektive arbejdsprocesser, der er blevet udbredt som Lean (Eriksen 2005, Schwaber m.fl.,
2001, Schwaber 2004).
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er blevet naturaliseret som praksisviden. I praksisviden indgår naturligvis også den viden, der er tilegnet gennem uddannelse, men det tillærte vil altid blive genfortolket ind i
den sammenhæng, hvor det tillærte skal anvendes – i en praksis. En konkret professionspraksis er altid-allerede defineret gennem de, der udøver den i forvejen.
Man kan skelne mellem ’viden om praksis’ og ’viden i praksis’. (Andersen m.fl. 2009)
Viden om praksis er sproglig og refleksiv – eller i det mindste potentiel sproglig og refleksiv – og lader sig derfor forholdsvist nemt eksplicitere. Her har tanken en genstand
for sin tænkning og relationen mellem tænkning og genstand ’benævnes’; gøres til
genstand for refleksion. Når praksis etableres som ’noget’, der kan tænkes over, kan
man gøre ’tænkningen’ til udgangspunkt for handling, ’gøren’. Man ’handler bevidst’, og
det er bevidstheden om handlingen og dens konsekvenser, der er styrende for praksis.
I modsætning til denne er ’viden i praksis’ en kropslig viden, hvor der ikke umiddelbart
etableres en distance mellem viden og genstand. Den kropsligt indlejrede tilvænnede
’måde’ at gøre noget på er det, man ofte benævner ’tavs viden’ eller ’tacit knowledge’,
som er blevet udbredt med og efter Michael Polanyis værk The Tacit Dimension fra
1966. I den tavse viden, praksisviden, er handlingen – gøren – viden. Der er ikke forskel på viden og ’gøren’, og ‘gøren’ er derfor heller ikke ’udtryk for viden’, den er viden
Når det kan være vigtigt her at pege på forskellen mellem ’viden om praksis’ og ’viden i
praksis’ hænger det sammen med, at denne skelnen er afgørende for muligheden for
at forstå en praksis, at ændre praksis og at forbedre en praksis. I en innovationssammenhæng er det ikke nok at identificere en allerede eksisterende viden om en praksis
og et ønske om at ændre denne praksis. Det handler om at komme dybere ind i, hvilke
muligheder for forbedringer der ligger i de udviklede praksisformer, og som er knyttet til
den professionsfaglige forståelse, der er indlejret i praksisformer – altså både muligheder for forbedringer, der kan udtrykkes verbalt, og muligheder der eksisterer som en
uudtalt potentialitet.
På samme måde gælder det mulighederne for at ændre en praksis, hvor det ikke er
nok at kigge på og identificere de barrierer, professionsudøvere selv kan få øje på, og
de forhindringer andre udefrakommende kan få øje på. Der ligger en række erfaringer
– en professionsforståelse – der skjult kan være barrierer og muligheder for forandring
og forbedring af praksis.
Som også Chris Agyris (1990) har vist, så er der viden bundet i organisatoriske forhold,
og denne viden er med til at fremme og fastholde rutiner. Den samme type af materialiseret viden og etablerede forståelse kan også genfindes i professionsforståelser, som
vist af Joseph Horvath (1999) i forordet til Tacit Knowledge in Professional Practice. En
profession fastholdes gennem udøvernes praksis og i denne praksis er der opsamlet
en række erfaringer – etableret en viden bundet til måder man gør ting på. Man kan sige, at en profession ligesom en virksomhed eller en organisation etablerer en kultur –
et sæt af vaner og rutiner, der bygger på forudsatte og ikke ekspliciterede værdier og
forforståelser.
’Der er ikke noget så vanskeligt at ændre som vaner’ er et kendt udtryk. Og udtrykket
sætter fokus på forholdet mellem viden og praksis. Man kan sagtens have viden om, at
man bør gøre dette eller hint, men rent faktisk at gøre det er straks vanskeligere. Et
udviklingsarbejde skal derfor heller ikke udelukkende arbejde med viden, men også
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med forforståeler, ’tavs viden’, vaner og de involveredes tidligere erfaringer. Der er gode grunde til at professionsudøvelse foregår på en bestemt måde, den bygger nemlig
på en tradition, som er erfaringsbaseret.
Det er derfor også i sig selv en udfordring at se, at man kan gøre noget andet, og at
det måske kan være en fordel at gøre noget på en anden måde. En endnu større udfordring er det at finde frem til, hvor det giver mest værdi at ændre noget og på hvilken
måde.
Pointen med ovenstående overvejelser er for det første at pege på nødvendigheden af
inddragelse af et brugerperspektiv i en innovationsproces. Dette kan naturligvis gøres
på mange måder, og vi vender tilbage til dette senere i kapitlet. For det andet er pointen, at brugerne ikke nødvendigvis selv kan formulere hverken ønsker om forbedringer
4

eller udpege forandringer, der virker – brugerne er på sæt og vis ’for tæt på’.

Omvendt for det andet kan et eksternt perspektiv – som udviklingskonsulentens, forskerens – være ’for langt fra’. En top-down-udviklingsmodel, hvor eksperter udpeger
forandringer, er ofte ikke tilstrækkeligt informeret om praksis og de grunde, der eksisterer, for at praksis fungerer på en bestemt måde – dette også selvom eksperten kan have al ekspliciteret viden samlet til sin rådighed. Man kan ganske enkelt ikke indsamle al
den viden, der indgår i praksis.
For det tredje er praksis og viden så forbundne, at man ikke kan tænke sig til, hvordan
en ændring i praksis vil fungerere i praksis (i virkeligheden). I praksisformer er viden og
handlen ofte ikke adskilt – og udvikling drejer sig for en stor dels vedkommende om at
inkorporere ny viden; at gøre nye praksisformer til ’naturlige’. Inkorporering (kropsliggørelse) af ny viden er at tillægge sig nye vaner. Innovation – eller procesinnovation –
drejer sig om denne transformation af viden – nye erfaringer – til vaner. (Andersen m.fl.
2009)

3.6.2

Den dybe tanke og den raske forandring: Forskningsbaseret innovation
Ovenfor har vi beskrevet, hvordan praksis og professionsudøvere selv kan udgøre en
udfordring for udvikling af forbedringer i og af en profession. Man kan ikke ’udefra’ eller
’fra oven’ give anvisninger på forbedringer – innovation. Udgangspunktet for innovation
er i en vis forstand brugerne forstået som de (professions-)aktører, der skal gøre noget
anderledes. Hermed ikke sagt, at der kun findes en eller bestemte måder at inkorporere et brugerperspektiv, men brugerperspektivet er uomgængeligt i innovationsproces5

ser som en bevidst planlagt intervention.

4

Det er ikke sådan, at praksisudøvere ikke kan innovere – tværtimod kommer der mange innovationer fra
praksisfeltet som udtryk for, at professionsudøvere skal løse konkrete udfordringer. Karl Marx viser eksempelvis i Das Kapital (Marx 1864/1968) i kapitlet om den såkaldte oprindelige akkumulation, hvordan ’den industrielle revolution’ i høj grad bygger på innovative forbedringer ’ude i produktionen’ – her er innovation
knyttet til praktiske brugssituationer. Disse innovationer kunne man kalde ’naturlig innovation’. I modsætning
til ’naturlig innovation’ står planlagte innovationer, hvor innovationen er formuleret som mål: dette gælder i
høj grad et politisk formuleret ønske om at innovere – og dette er styrende i mange offentligt støttede udviklingsprojekter.
5
Der kan sagtens findes innovationer, som ikke har været designet ud fra et brugerperspektiv – ’store opfindelser’ er spring i tid og rum som typisk ikke har været brugercentrerede, men været knyttet til en mere
snæver forskningsverden eller ’tilfældige’ opdagelser.
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Men også forskeren kan være en forhindring for udvikling af nye praksisformer, hvilket
vi har beskrevet i første del af dette kapitel. Udfordringen for forskerens møde med andre praksisformer – i vores tilfælde: fysioterapi i privatpraktiserende klinikker – er forskerens situering i forhold til praksisfeltet. Hvis forskeren står ’uden for’ og kigger ’ind i’
en praksis, så er der fare for, at adskillelsen er for fundamental til, at forskeren kan se
andet end sin egen for-forståelse; sin egen abstrakte forestilling om ’den andens’ praksis.
I en artikel med den meget sigende titel ’At forske en anden verden frem’ (Ravn 2007)
har Ib Ravn beskrevet en model for forskningsbaseret innovation: ’hesteskomodellen’. I
artiklen beskriver Ravn forholdet mellem forskellige forskningsmetoder og praksisser.
En måde at se dette forhold på er gennem den traditionelle eller kritiske forskning, som
Ravn kalder det:

(Ravn 2007,319)
Over for denne betragtningsmåde sætter Ravn ’forandringsagenten’, som netop er
drevet af en interesse i at forandre ’tingenes tilstand’. Denne forandring søges ud fra
en antagelse om, at tingene kan gøres bedre: mere effektivt, med større effekt, til større tilfredshed for de involverede eller lignende. Det afgørende er her, at en tilstand kan
forbedres gennem en ændring og det er forandringsagentens opgave at sikre forandringen og dens bæredygtighed. I modelform ser det sådan ud:

(Ravn 2007 s.320)
Forandringsagenten er en vigtig figur i moderne organisationsteori (se eksempelvis Borum 1995, Voxted 2002, Haslebo m.fl. 2006), da organisationer typisk forstås ind i en
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dynamisk sammenhæng, hvilket kræver stadige tilpasninger. Forandringsagenten er
derfor også en vigtig funktion for procesinnovation, da organisatoriske forandringer
som regel er orienteret om ændrede arbejdsgange og organisationsstruktur. Forandringsagenten fungerer som facilitator for organisationens tilpasninger, hvilket på nogen områder kan sammenlignes med en innovationsproces.
Ravn kommenterer forskellen mellem forskerens og forandringsagentens tilgang således: ”Vi bemærker nu, at forskeren går i dybden, men kommer ingen vegne, mens forandringsagenten foretager et rask spring, men gør det overfladisk. Kan vi forene det
bedste af begge tilgange, dvs. gå i dybden og springe rask på samme tid? Lad os gøre
det ved at indsætte det manglende led; et led der forbinder den dybe tanke med den
raske forandring.” (s.320) Herved er vi fremme ved den forskningsbaserede forandrings- eller innovationsmodel (hesteskomodellen; s.321)
:

Den beskrevne metode betyder, ”at forskeren ikke længere behøver at befinde sig på
afstand af samfundet og pege analyserende og problematiserende ind i det. Qua forsker kan hun engagere sig aktivt i bestræbelsen på at implementere sine designs og
derved søge at fremme en bedre tingenes tilstand.” (Ravn 2006 s.5)
’Design’ betyder i denne sammenhæng billedet på en ny, forbedret praksis, der kan testes. Cobb m.fl (2003) taler inden for uddannelsesforskningen om, at design er et gæt
på et forbedret udfald efter en forandring: ”On the reﬂective side, design experiments
are conjecture-driven tests, often at several levels of analysis. The initial design is a
conjecture about the means of supporting a particular form of learning that is to be
tested” (Cobb m.fl. 2003 s.10). I Elyk-sammenhæng er det ’koncepter’ for ny praksis,
hvori kan indgå artefakter, der muliggør eller faciliterer denne nye praksis.
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Ravn har generaliseret metode i sin ’Transformativ forskningsmetode – belyst gennem
6

et projekt om mødefacilitering’ (Ravn 2010). Her beskriver han syv faser, som man
kan følge i en innovationsproces (s.67):
1. Et initialt praktisk problem udfordrer os til at formulere en
2. vidensbaseret normativ teori for, hvordan praksisfeltet kunne se ud i en stærkt forbedret udgave. Fra den teori afleder vi passende
3. handlingsanvisende og testbare hypoteser, der afprøves i et
4. praktisk, reelt eksperiment med deltagere fra det pågældende felt. Ved hjælp af en
5. måling eller evaluering søger praktikerne og forskerne at vurdere, om praksis blev
forbedret. Her ud fra foretager vi en
6. modifikation af teorien. En endelig
7. generalisering hjælper os med at anvende det lærte andre steder
Ved hjælp af Ravns transformative forskningsmetode er det muligt at kombinere en
forsknings- og udviklingsinteresse, da de bliver hinandens forudsætninger. Modellen
peger på det normative element, der nødvendigvis må være til stede i en forbedringsintervention, som en planlagt innovation nødvendigvis må være. Og den peger på, at
man kan udvikle viden om et felt ved at intervenere i feltet. Der peges endvidere ind i
andre felter i og med generaliseringen peger på, at man kan overføre ’det lærte andre
steder’.
Hele problemstillingen med overførelse af viden opnået et sted til andre steder – transfer – er kun flygtigt behandlet hos Ravn. Transfer henviser normalt til overføring af viden fra uddannelses til arbejde (eks. Lobato 2008, Aarkrog 2010) og er en udfordring,
da kontekstens indflydelse på resultatet af en intervention – innovation – let overses i
forhold til de resultater, der er indhøstet. Det er som minimum vigtigt at overveje, hvilke
kontekstuelle forhold, der kan spille ind på et eksperiment, når man ønsker at generalisere på baggrund af det.
Det kan også diskuteres om Ravns model i tilstrækkelig grad inddrager de udfordringer, der består i at etablere den initiale viden og problemforståelse. Forholdet mellem
forsker og brugere forekommer for abstrakt. Den brugercentrede tilgang er helt fraværende hos Ravn, der opfatter forskeren som en forandringsagent, der alene kan vide,
hvor udviklingen skal hen. Men som litteraturen inden for forandringsledelse, så handler det i høj grad om at få de involverede inddraget og gøre brug af den ekspertviden,
der findes i organisationen gennem aktørerne – medarbejderne (som svarer til brugerne, professionsudøverne i vores projekt).
I beskrivelsen af en innovationsproces er Ravn inde på, hvordan det er op til forskeren
og dennes forestillingsevne at udarbejde det normative design for en forbedret praksis.
”I boks 3”, siger han med henvisning til ovenstående model (figur 3), ”skal hun altså
have dannet sig en normativ forestilling om praksisfeltet, en ’transformativ teori’ (Ravn
2005), der skal hjælpe praktikerne med at transformere og forbedre deres institutioner
og deres praksis.” (Ravn 2007 s.321) Her placeres forskeren som den centrale person
for ’nytænkningen’. Forskeren skal anvende sin forestillingsevne – imaginationskraft.
Og det er også muligt, at forskeren til tider og under visse omstændigheder vil være i
stand til både at trænge ind i et felt, der principielt er fremmed for forskeren, og at tæn6

Flere af Ravns tekster om den transformative forskningsmetode og andre forhold er at finde på hjemmes iden: http://fac-vid.squarespace.com/transformativ-forskning/
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ke dette felt på en ny og forbedret måde. Risikoen vil dog være, at forskeren i for høj
grad vil være nødt til for det første at anvende sig selv som model for forbedring –
overføring – og for det andet faktisk ikke kan forestille sig en forbedret praksis.
Hvis man ser på, hvor Ravn selv har anvendt metoden, nemlig i et projekt, der handler
om at udvikle møder, der skaber værdi og mening (Ravn 2011), er der et par ting, der
springer i øjnene. For det første er der og har der længe været en udbredt opfattelse
af, at der er meget spildtid i forbindelse med møder. For det andet er møder, noget forskeren selv har et indgående kendskab til via eget arbejde. Vi har altså en velkendt
problemstilling, inden for et felt som forskeren også er udøver af.

7

Ravns beskrivelse af en forsknings- og udviklingsmetode har i høj grad inspireret arbejdet med udviklingen af ’den digitale patientmappe’, men den kan ikke stå alene. Der
tilbagestår en række udfordringer i denne kobling mellem forskning på den ene side og
professionsudvikling eller procesinnovation på den anden. Der er brug for en konkretisering af, hvad der skal foregå i ’kasserne’ 1, 2 og 3, så metoden bliver operationaliserbar. Hvordan ’kommer forskeren ind i et felt’, ’hvordan konstrueres teorier om praksis’ og ’hvordan udvikler man kvalificerede teorier om en bedre praksis’?

3.6.3

At bryde en vane: innovation
Elyk arbejder med udvikling af SMV’ere, hvilket kan være en særlig udfordring, da
SMV’er ofte er for små til at have binde ressourcer i udvikling og innovation (Hamburg
m.fl. 2008).
Innovation og udviklingsarbejde som en planlagt proces foregår i nogle faser, hvilket
også afspejles i Elyks firefasemodel (jf. 3.1). Ravns hesteskosmodel – vejen fra kasse
1 over 2 og 3 til 4 – er indeholdt i Elyks udviklingsmodel, hvor hesteskomodellens 4
kasser kan placeres i Elykmodellens tre første faser og Ravns forestillinger om ’generalisering’ falder inden for Elykmodellens fjerde fase, hvor et koncept implementeres i
fuld skala, og man forsøger at finde ud af, hvor generaliserbare resultaterne er.
For en innovationskonsulent (forandringsagent) eller forsker er innovationsprocessen
noget, der indeholder en række ubekendte, hvoraf den kontekst, hvori innovationen
skal finde sted, er en af de mest afgørende. Forskeren må først gøre sig bekendt med
den virkelighed, der gælder for de potentielle fremtidige brugere af innovationen. Dette
involverer forskellige teknikker. Den første kendes som ’desk research’, (at læse op på
et felt, et stof – i dette tilfælde: hvad er der skrevet om det felt, man er på vej ind i: fysioterapi).
For at gå ind i et felt må forskeren familiarisere sig med feltet, få kendskab til det, og,
som Ravn viser, prøve at få feltet til at give mening i en teoretisk forståelsesramme.
Denne familiarisering styrkes gennem etnografiske teknikker: observation og interviews med professionsudøvere. Dette er forudsætningen for, at forskeren kan danne
sig en mere kvalificeret forståelse af feltet, hvilket igen er forudsætningen for deltagelse i nogle af de øvrige aktiviteter i innovationsprocessen.

7

Der er naturligvis stor forskel på ’mødekultur’ og pointen her er ikke at reducere betydningen af eller kompleksiteten i Ravns arbejde, men blot at pege på, at man ikke nødvendigvis kan overføre – transformere –
hans metode over på andre felter, hvor forskeren er mere på ’udebane’.
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Innovation, der ikke foregår naturligt (jf. tidligere i dette kapitel), skal sættes i gang,
skal faciliteres (Tabaka 2006, Jepsen 2009, Ravn 2011). For forskeren drejer det sig
om sammen med brugerne – professionsudøverne – at finde de innovationspotentialer,
der giver mest værdi. Dette er en proces, hvor man som vist oven for ikke kan gå ud
fra, at hverken ekspert (forsker) eller bruger kan udpege innovationspotentialet eller
veje til indløsning af dette potentiale.
Innovation handler typisk om at finde det, man ikke kender i forvejen ud fra det, man
kender i forvejen. Innovationsprocesser skal derfor navigere mellem det kendte og det
ukendte, eller sagt med andre ord befinder innovation sig i ”det særlige felt, som ligger
mellem det, man kan, og det man ikke kan, men som man måske kan med støtte fra
den mere erfarne eller i en samarbejdsproces.” (Helms m.fl 2010 s.39) Samarbejdsprocessen må nødvendigvis udfordre ’det kendte’ for alle dem, der deltager i samarbejdet, da innovationsprocessen er et fælles projekt – det drejer sig netop om at bryde
de tilstedeværende begrænsninger for at se forbedringerne i en praksis, som kender
sig selv alt for godt, men som udviklingskonsulenten kender alt for lidt. Det er i mødet,
at nye erkendelser – det fremmede – kan kommer til syne.
Begrebet ’third spaces’ er inden for participatory design (Muller m.fl. 2010, Erhvervesog byggestyrelsen) en begribelse af processen for brugerdeltagelsen i designprocessen. Det drejer sig ikke kun om at henvise til brugeren og dennes behov, lige så lidt
som det drejer sig om at spørge brugeren (til råds). ”Participatory design (PD) is a set
of theories, practices, and studies related to end-users as full participants in activities
leading to software and hadware computer products and computer-based activities.”
(Muller m.fl. 2010 s.3) Det afgørende er her, at brugerne deltager fuldt ud i udviklingsprocessen – og at der ikke er nogen særlig grund til at begrænse denne brugerinvolvering til udvikling af designs inden for soft- eller hardware. Participatory design kan ligeledes anvendes inden for procesinnovation, serviceinovation osv.
Organisatorisk er én af de mest anvendte måder at gribe etablering af ’third spaces’ an
på at arrangere et ’møde’ på en lokation, der er ’fremmed’ for alle parter. ’Mødet’ vil ofte have karakter af en ’workshop’, som også beskrevet af Muller m.fl. i ’Participatory
design: the third space in HCI’ (ss.20-24). I dette ’third space’ skal vanetænkningen udfordres, så kreativiteten kan blomstre. Det drejer sig om at etablere en tilstrækkelig
åbenhed, så deltagerne kan ’se’, hvad ingen af dem før kunne ’se’, hvilket kan gøres
gennem forskellige udfordringer og lege, der fremprovokerer eller fremlokker nye formuleringer og nye perspektiver (Knutsson m.fl. 2010, Darsø 2011). Innovationsprocessen er en kreativ proces, hvor de anvendte metoder (lege, spil osv.) skal bryde den ensporede rationelle tækning ved at sætte det anderledes på spil.
Inden for rammerne af workshops kan man bruge mange forskellige tricks og øvelser
for at få deltagerne ud af vanetænkningen og bidrage til en fælles konstruktion af nye
forestillinger og fortællinger om praksis for professionsudøverne. Øvelserne vil typisk
være legende, afprøvende, kreative for at bryde arbejdslivets rutineprægede tænke- og
handlemønstre. Fælles for en række af disse øvelser er dog, at de typisk vil anvendes
til at opfylde tre specifikke (for)mål (jf også Due 2011):
 Etablering af fakta – hvordan er det nu (rammer, vilkår osv.)?
 Idegenerering – hvad vil vi gerne opnå, hvad kan være anderledes, hvor vil vi gerne
hen?
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 Løsningsforslag – hvad skal der til, hvordan kan man gøre det, hvad har vi brug for?
Som vi har beskrevet er det ikke nødvendigvis sådan, at man (professionsudøvere,
eksperter) klart kan beskrive fakta, da fakta ofte kan være modstridende eller ikke
(er)kendte (tavse). En del af ’det nuværende’ er gennemvævet af praksisformer og vanetænkning, der ikke nødvendigvis er synlig, men som både indeholder eller kan indeholde store ressourcer for modstand mod forandringer og muligvis også potentialer for
forandringer. Det ’tredje sted’ skal fremkalde en forståelse af det nuværende, så det
kan bearbejdes.
Som nævnt betyder innovation forbedret praksis, og man må for at forandre noget have en forestilling om, hvad man vil opnå. Parametrene tid, ressourcer, kvalitet vil typisk
for en innovationsproces: man vil kunne noget hurtigere (nemmere), med brug af færre
ressourcer for at opnå højere kvalitet.

3.6.4

Ide – skitse – prototype – forbedret praksis
Workshops med møder mellem forskellige kompetencer etablerer et ’third space’, der
giver muligheder for at se tingene på anderledes måder. Der arbejdes med perspektivskift, beskrivelser og narrativer fra forskellige vinkler for at indkredse ’virkeligheden’
(fakta), for at sætte ord, billeder, fortællinger osv. på, hvor man gerne vil hen, hvad
man gerne ville kunne og endelig for at komme op med forestillinger om, hvad der skal
til for at realisere de potentialer til en forbedret praksis, der ligger i den nuværende.
Denne proces er langt fra lineær og simpel. Der er tværtimod tale om en meget kompleks proces, hvor ingen kan vide, om man er på rette spor – eller om noget af det,
man er kommet op med, i virkeligheden vil kunne forbedre praksis. Som vi har set er
praksis – professionsudøvelse – en træg størrelse, der ikke lader sig ændre fra det ene
øjeblik til det næste.
Processen med etablering af fakta, potentialer og realiseringer (som processen også
kan beskrives) kræver en vekselvirkning mellem forestillinger og tingsliggørelser. Imaginationen er vigtig for at give slip på virkelighedens snærende rammer – normalitet.
Mens tingsliggørelser er vigtige for at fastholde den tænkning – forestilling – der er på
tale. Tingsliggørelser er ligeledes en anden fremstillingsform, der på den ene side konkretiserer tanken og på den anden side forandrer den. Endelig er tingsliggørelsen mulighedsbetingelsen for videre dialog – for tilnærmelse til det kendte sted, som er suspenderet i ’third space’.
Konkretisering og tingsliggørelser er ifølge Bill Buxton (2007) altafgørende for en succesfuld designproces. I Sketching User Experiences er skitsering en første mediering
mellem ønske og virkeliggørelse. Skitsering er hurtig, legende, afprøvende, urealistisk.
En skitse er et tankeredskab, hvor ideer skal udvikles og kvalificeres.
Skitserne, som kan være mange, bliver efterhånden som processen forløber mere og
mere faste, da de udtrykker, at processen snævres ind som i en tragt. Dialogerne deltagerne imellem fører, medmindre de går i stå, efterhånden til en mere håndfast forståelse af nuværende virkelighed, potentiale og realisering af dette potentiale. Skitseringen tager form af en indløsning af potentialet – løsning af udfordringen; udløsning af
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processen – og bliver derved mere fast. Dermed bevæger processen sig gnidningsløst
over i nye og mere krævende materialiseringsformer – man nærmer sig prototyping.
Buxton illustrerer skitse-prototype-kontinuummet på følgende måde:

(Buxton 2007 s.140)
Ifølge Buxton er det afgørende, at man ikke for hurtigt bevæger sig over i prototypen,
da det er med til at fastlåse den kreative proces, som de billigere og hurtigere skitser
giver mulighed for. Der er fundamentale forskelle mellem en skitse og en prototype,
hvilket også fremgår af illustrationen af kontinuummet.
Skitsering er tænkearbejde, hvor man forsøger at udfordre de foreløbige tanker, man
har gjort sig. Skitsering handler om at give fysisk udtryk for noget man tænker for at
tænke videre gennem skitsering. Skitsering er derfor ikke blot en ’yderliggørelse’ af noget ’indre’ eller ’tænkt’, men en del af selve tænkningen. I processen kan skitserne hele
tiden flytte sig og foretage mærkelige spring mellem forskellige forslag til, hvordan man
forstår et princip – skitsering er derfor ikke primært løsningsforslag, men indkredsninger af problemforståelse og udkast til problemforståelser.
Efterhånden bliver skitserne mindre varierede, mindre springende er begynder at antage en mere fast form. Processen går fra at være udfordrende og på den måde drive
tænkningen frem til at blive mere løsningsorienteret. Dermed kan man efterhånden også forlade den helt løse skitseform og begynde at materialisere sin tænkning i et fastere materiale – man kan gå fra papir og blyant til pap og tape. Hermed begynder skitsen
at bevæge sig over mod prototypen.
Prototypen er en genstand eller en et praksisdesign, der gør det muligt at se, hvordan
et koncept vil virke inden for en praksis. Prototypen kan derfor også kaldes en simulaTeori og metode
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tion af en genstand eller praksis. Prototypen kan flyttes ud i en gældende praksis og
dermed være en del af ændringen af denne praksis. I nærværende projekt har der været udviklet forskellige prototyper, der først er blevet testet ’internt’ med brugere og dernæst er prototypen, da den skønnedes at opfylde sit formål af de involverede fysioterapeuter, blevet placeret i praksis, og terapeuterne har anvendt prototypen.
Som Buxtons model viser, er prototyper ’svar’ eller ’løsninger’ på den stillede udfordring. Dette svar kan være mere eller mindre velfunderet, hvilket har stor betydning for
afprøvningen af prototyper. Arbejdet med afprøvning af udbedring af prototyper er en
del af udviklingsprocessen, hvor brugerinddragelsen er meget vigtig, da det kun er
brugerne, der kan afgøre, om den praksis prototypen er en del af, giver mening og altså er en forbedring. Prototypen er samtidig en del af udviklingsprocessen, hvor den hele tiden kan ændres ud fra de indhøstede erfaringer med den.
Man kan skelne mellem horisontale og vertikale prototyper (Bødker m.fl. 2008 s.322ff).
Horsiontale prototyper afprøves i ’værksteder’ eller ’laboratorier’ og er adskilt fra en virkelig praksis. Her er fokus på, hvordan de forskellige funktionaliteter virker for brugerne, men uden at det får konsekvenser uden for laboratoriet. Vertikale prototyper kan
afprøves i en eksisterende praksis og dermed påvirke ’virkeligheden uden for udviklingsprocessen’. I udviklingen af ’den digitale patientmappe’ er afprøvet og udviklet horisontale prototyper, der er blevet forkastet af terapeuterne, hvorefter prototypen er
blevet ændret, indtil terapeuterne har sagt god for en egentlig afprøvning. Dermed
overgår prototypen fra at være vertikal til at blive horisontal. Terapeuterne har brugt
prototypen med udvalgte patienter, som naturligvis har skullet acceptere at deltage i et
forsøg med prototypen.
Den iterative proces med design og re-design fører fra skitse over horisontal prototype
til vertikal prototype. Den vertikale prototype placeres i virkeligheden, hvilket given anledning til ny indsigt i, hvordan praksis fungerer – altså genereres domænespecifik indsigt, der kan indgå i det videre forløb. Der genereres også indsigt i, hvilke behov innovationen i virkeligheden skulle imødekomme. Det er nemlig i ’mødet med
virkeligheden’, at de egentlig behov (for terapeuterne, patienterne og klinikken) viser
sig i en anderledes aflæselig form. Den forståelse, som interessenterne har ’talt sig
frem til’, bliver udfordret af den kompleksitet en konkret behandling i en fysioterapiklinik
er. Der er mange specifikke elementer, der påvirker funktionaliteterne i en prototype.
Det er ikke en fejl ved en prototype, at den ikke lever op til de krav, der viser sig i praksis, efter den er udviklet. Tværtimod er ’modstand mod en prototype’ en del af udviklingsprocessen. De nye informationer, prototypeafprøvningen giver anledning til, indgår
i en proces, hvor der hele tiden vurderes, om der er tale om en mangel ved prototypen
eller et problem ved det udviklede koncept. En prototype er et forslag til, hvordan en
praksisform kan ændres – men den er ikke nødvendigvis en fuldstændig ’oversættelse’
af det udviklede koncept. Et koncept er abstrakt i den forstand, at det er ’tænkt’. En
prototype udvikles med henblik på at virkeliggøre konceptet, men prototypen har i sig
selv en række kvaliteter, der ikke nødvendigvis indgår i konceptet. Hvor konceptet er
udtryk for ’hensigter’, ’mål’, ’ønsker’ er prototypen en materiel genstand – eller en immateriel procedurer – som påvirker gennem dens konkrete udformning.
Prototypen giver altså anledning til en fornyet refleksion over konceptet ud fra den nye
information, afprøvningen har genereret. Hvis konceptet stadig menes at holde, så må
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man overveje typer af redesign for at imødekomme de problemer, prototypen eventuelt
giver. Det må også overvejes, om eventuelle problemer skyldes prototypens begrænsede funktionaliteter, eller om der er noget, der skal laves om i forhold til, hvordan prototypen er tænkt som en indløsning af det udviklede koncept.
I afprøvning af prototypen må løsningen udfordres for at sikre, at løsningen ikke kun
fungerer inden for en snæver kontekst. Derfor kan det være en god ide at ’flytte’ prototypen til andre sammenhænge, ligesom der kan eksperimenteres med afprøvningens
omfang. Der vil også komme forslag til forbedringer og ændringer fra de, der afprøver
prototypen. Disse forslag til ’redesigns’ skal inddrages i det videre arbejde.
Afprøvning af prototypen vil være tidsmæssigt rammesat, og der må på et tidspunkt
konkluderes på produktet i forhold til det, der var udgangspunktet for innovationsprocessen. Konceptet må endeligt vurderes ud fra prototypeafprøvningen. Vurderingen
kan gå ud fra de forskellige parametre i jerntrekanten: Effektivitet, ressourcer og kvalitet.
Som vi indledningsvist også var inde på, er det sandsynligt, at vurderingen vil afhænge
af perspektivet eller interessenterne, hvilket for nærværende projekt vil være: patienten, terapeuten, klinikken og sundhedssystemet. Udover disse interessenter kan man
også pege på det private marked for sundhedsteknologi, der i ’den digitale patientmappe’ vil kunne se udviklingen af et koncept for et konkret produkt.
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4.

Kontekstbeskrivelse

4.1

Deskresearch
Private fysioterapiklinikker er sundhedsvirksomheder, der så godt som altid falder ind
under kategorien ”små og mellemstore virksomheder”, der defineres som virksomhe8
der med mindre end 250 ansatte. Samtidig er danske fysioterapiklinikker karakteriseret ved en forholdsvis lav digitaliseringsgrad, der ligger under hvad man kan opleve in9
den for andre dele af sundhedssektoren. Derfor var det oplagt at arbejde med
brugerdreven innovation inden for ELYK-projektets ramme med udgangspunkt i hverdagen blandt privatpraktiserende fysioterapeuter.
Som udgangspunkt for at kunne gennemføre et brugerdrevent innovationsprojekt i private fysioterapiklinikker er det imidlertid essentielt at have indsigt i professionens udvikling, selvforståelse og aktuelle eksistensbetingelser; herunder de økonomiske, organisatoriske, sociale og kulturelle rammer, der bidrager til at forme hverdagen i en
fysioterapiklinik. Kun ved at udvise forståelse for de praktiske betingelser såvel som for
de sociale og kulturelle kategorier, der styrer hverdagens praksisser, vil man være i
stand til at udvikle bæredygtige koncepter, som brugeren vil tage til sig.
Derfor indledes den empiriske del af rapporten af en kort gennemgang af professionens historie, der skal tydeliggøre den udvikling som faget har gennemgået samt baggrunden for de værdihierarkier og praksisformer, der præger den private fysioterapisektor i dag.
Fysioterapi er i dag et fuldgyldigt sundhedsvidenskabeligt fag, der lever op til alle feltets normer om videnskabeliggørelse gennem evidensbasering, men sådan har det
langt fra altid været. Som fag og profession har fysioterapien haft en forholdsvis ydmyg
begyndelse som et håndværksfag, der udøvedes på basis af den enkelte terapeuts erfaringer.
Fysioterapeutens særlige område er forebyggelse og behandling af kropslige lidelser,
særligt dem, der vedrører bevægeapparatetat. Til forskel fra andre sundhedsprofessionelle består den fysioterapeutiske behandling primært af manuel behandling samt af
øvelser, som patienten selv udfører under vejledning af fysioterapeuten. Dertil kommer
i mindre udstrækning forskellige teknologiske behandlingsformer, f.eks. chokbølger.
Denne type af behandling er dog relativt ny for faget, der de første mange år har været
funderet på tæt fysisk kontakt mellem terapeut og patient.
Fysioterapien har haft en beskeden begyndelse som en nicheindustri i hospitalssystemet, men i dag kan faget bryste sig af at have selvstændig ordinationsret, eget fagligt
vidensgrundlag og en forskningsaktivitet i vækst. Ikke desto mindre har vejen mod en
selvstændig fysioterapeutisk profession været lang. Først i slutningen af 1800-tallet
opstod der en række systemer og bevægelser inden for det man dengang kaldte sygegymnastik. Den hollandske læge Johan Georg Mezger var en forgangsmand inden
for faget, idet han grundlagde et af de første systemer til at systematisere massage8

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_da.htm
Eksempelvis har praktiserende læger haft mulighed for at udbyde e-mail-konsultationer siden 2003. Siden
2009 har det været et krav til læger med overenskomst med sygesikringen.
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teknikker, et arbejde der også i dag anvendes inden for fysioterapien. I de skandinaviske lande spillede den svenske gymnastiklærer Per Henrik Ling en væsentlig rolle for
fysioterapiens udbredelse gennem sit arbejde med at udvikle og beskrive en række
gymnastiske systemer, herunder den såkaldte sygegymnastik. Sygegymnastikken bestod i en række aktive og passive øvelser, herunder massage, og med disse elementer
var grunden til den senere fysioterapi lagt.
I Danmark nedsatte den første underviser i sygegymnastik og massage sig i 1888 på
Kommunehospitalet i København, mens den første egentlige skole for sygegymnastik
og massage blev oprettet i 1891. Større betydning for fagets udvikling fik imidlertid
brødrene Theilmans ”Uddannelseskursus for Sygegymnaster, Massøser og Massører”,
der blev oprettet i 1902. Dette kursus henvendte sig især til unge kvinder af det bedre
borgerskab, og faget var på dette tidspunkt et udpræget kvindefag. Beskæftigelsesmulighederne var i begyndelsen dårlige. Måske fordi sygegymnastikken og massagen på
dette tidspunkt blev opfattet som et supplement til den egentlige behandling og ikke
som en behandlingsmetode i egen ret.10
Fra begyndelsen skulle fysioterapeuterne erobre deres plads i sundhedssystemet, og
faget stod længe i skyggen af den medicinske profession, under hvis tilsyn man praktiserede. I 1914 blev et massageudvalg oprettet under lægeforeningen, der havde til
formål at autorisere de færdiguddannede massøser og sygegymnaster. Lægerne havde derfor fra begyndelsen stor indflydelse på uddannelsen og faget, hvilket bl.a. viste
sig ved, at kun de havde retten til at ordinere fysioterapi. Massøserne, sygegymnasterne og senere fysioterapeuterne blev af lægerne betragtet som en assisterende faggruppe. Som fysioterapeut Dorrit Holten Pind skriver i en artikel fra 1993 om fysioterapiens historie: ”Helt fra starten havde vi en interesse i at blive anerkendt af
lægestanden. Anerkendelsen var et kvalitetsstempel. Vi lagde afstand til selvbestaltede
behandlergrupper og kvaksalvere. Vores uddannelse blev lægeautoriseret. Vi arbejdede fra 1914 ud fra en lægeordination….Da vores første landsdækkende fagforening
dannedes i 1918, er det en læge, der blev formand. Var det mon et ”tak for sidst” eller
magtede vi det ikke selv? Lægens ordinationsret og lægeautorisationen betød, at vi
arbejdede som lægens assistenter. Den senere lov om Terapiassistenter, der stadig
gælder, fastholder os i rollen som assistenter, selv om der nu er sket en opblødning i
det at arbejde efter lægeordination.”11
I midten af det 20. århundrede betød den spirende velfærdsstat at sundhedsprofessionernes tilbud blev udbredt til større grupper end tidligere, hvilket også fysioterapiprofessionen nød godt af. En stadigt stærkere alliance mellem staten og sundhedsprofessionerne betød, at fysioterapeuternes ydelser blev statsstøttede.12 I 1951 blev
verdensforbundet for fysioterapi stiftet, World Confederation for Physiotherapists, og
for at sikre international ensartethed begyndte man også i Danmark at bruge betegnelsen fysioterapeut. I samme periode blev uddannelsen afprivatiseret, og der blev oprettet en række nye skoler for at imødekomme den stigende efterspørgsel på fysioterapeutisk behandling i bl.a. sygehussektoren. Der blev således oprettet skoler i 1959 i
Århus og i 1966 i Holstebro. I 1970 skiftede Theilmans institut navn til Skolen for Fysio-
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Hans Lund et al: ”Basisbog i fysioterapi” kap. 1.
Dorrit Holten Pind: Hvad kan vi lære af fysioterapiens historie? Danske Fysioterapeuter, 10, 1993.
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For en redegørelse for denne udvikling se f.eks. Lise Kjølsrød og Eline Thornquists artikel: ”From a liberal
occupation to an occupation of the welfare state” in “Acta Sociologica, Vol. 46, nr. 3, 2004.
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terapeuter i København og i 1973 kom skolen i Odense til. Hermed var de institutionelle forudsætninger så småt på plads for udviklingen af en egentlig profession.
Først i 1964 fralagde lægeforeningen sig det overordnede ansvar for fysioterapiuddannelsen, og staten overtog ansvaret for autorisationen. Ikke desto mindre fremgår det af
Basisbog i fysioterapi, at fysioterapeuten helt frem til 1980’erne primært blev opfattet
som en tekniker, der udøvede sin praksis ”uden eksplicitte vurderinger og begrundelser” samt at ”refleksioner vedrørende metodevalg og behandlingseffekt lå – i al fald officielt – alene hos lægen.”13 På dette tidspunkt var faget således i udpræget grad et
håndværksfag. Først i 2007 fik fysioterapeuter faglig selvbestemmelse og selvstændig
ordinationsret inden for deres fag. Sideløbende med denne udvikling har fysioterapeuterne gradvist fået en rolle som selvstændigt diagnosticerende og behandlende på linje
med lægerne, hvilket bl.a. afspejles i at kun læger og fysioterapeuter har mulighed for
at skrive direkte i patientens journal..
I 1980 og 1990’erne fandt der en rivende udvikling inden for fysioterapifaget sted, bl.a.
affødt af den såkaldte ”Movement Science”. Movement Science var en ny tværvidenskabelig tilgang til bevægelse, der søgte at udvikle viden om, hvordan bevægelse opstår, styres og udføres samt om, hvordan læring og genlæring af bevægelsesmønstre
bedst sker. Som sådan er det også en teori om bevægelse, der stiller spørgsmålstegn
ved de naturvidenskabelige opfattelser af bevægeapparatet og dets funktioner. I stedet
fokuseres i langt højere grad på patientens egenoplevede funktionalitet. Derfor lægger
Movement Science også i langt højere grad end tidligere regimer inden for fysioterapien vægt på læring og pædagogik som midler i den fysioterapeutiske behandling.
Som en af Movement Sciences fortalere i Danmark Peter Thybo skriver i en artikel i
1977:
”Movement Science trækker læring ind i fysio- og ergoterapi. Det vil kunne udvide
begge fag betydeligt, for det medfører nye roller til henholdsvis patienten, som nu også
kan betegnes som en "elev" der skal lære, samt til terapeuten, der skal kunne mestre
undervisningens svære kunst. Derfor bliver terapeuterne fremover nødt til at forholde
sig til pædagogik. Helt konkret handler det om, at terapeuterne skal lære at lære fra
sig.”14
Som sådan kan Movement Science ifølge forfatteren betragtes som et paradigmeskift
inden for fysioterapien, fordi denne forandres fra at være noget fysioterapeuten gør på
og ved patienten til at være et samspil mellem behandler og patient, der lægger vægt
på fysioterapeutens evne til at udvikle patientens viden om egen krop og erkendelse af
forholdet mellem adfærd og lidelse.
I samfundet generelt kom der i samme periode mere fokus på sport, træning og vedligeholdelse af kroppen, hvilket slog stærkt igennem i fysioterapien i form af nye specialiseringsmuligheder inden for bl.a. behandling af idrætsskader og optimering af atletens
performance. Samtidig øgedes andelen af mandlige fysioterapeuter stærkt; fra oprindelig at have været et rent kvindefag fik professionen en langt mere ligelig kønsfordeling. Fysioterapeuten fik gradvis en rolle som ”kropsvedligeholdelsesekspert”; en rolle
der også står stærkt i faget i dag.
13

Hans Lund et al (2010) kap. 1, p. 28.
Peter Thybo: ”Hvad er Movement Science. Evolution eller revolution” in DanskFysioterapeuters GerontoGeriatriske Nyhedsbrev, nr. 4, 1977, 12. årgang.
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Samtidig skete der et skift i behandlingsmetoderne, således at den manuelle behandling, hvor fysioterapeuten masserer, manipulerer og bearbejder patientens krop direkte
blev suppleret med behandlingsformer, hvor patienten selv er den aktive, der udfører
øvelser under fysioterapeutens supervision samt inden for gruppeterapi i form af holdtræning. Om denne udvikling siger fysioterapeut Inger Wiggers Kæir i et interview om
fysioterapiprofessionens udvikling: ”Udviklingen er gået i retning af mindre manuel behandling,- er blevet mere træningsrelateret, det være sig både i den primære og se15
kundære sektor.”
Samtidig skete der i 1980’erne en udvikling mod en stigende grad af specialisering inden for fysioterapifaget. Selvom fysioterapeuten, især i den private sektor, stadig er en
all-round generalist, der forventes at kunne behandle langt de fleste almindelige lidelser og skader, er det blevet mere almindeligt med specialiseringer enten inden for de
mange fysioterapeutiske skoler eller inden for særlige diagnostiske områder såsom
gynækologi eller neurologi. De forskellige behandlingssystemer eller ”skoler” inden for
fysioterapi er kendetegnet ved at have hver deres opfattelse af, hvorfor patienternes
skavanker opstår, og hvordan de skal behandles. De i Danmark mest udbredte er den
Muskulosskeletale Terapi (MT), den Medicinske Trænings Terapi (MTT) og den såkaldte McKenzie-terapi, der også kaldes Mekanisk Diagnose og Terapi (MDT). Disse skoler
tilbyder videreuddannelse til færdiguddannede fysioterapeuter, der efter endt uddannelse certificeres og opnår retten til foreningens titulatur.
Den Muskulosskeletale gruppe er den ældste, idet det er en videreudvikling af det, der
tidligere hed Manuel Terapi. Muskulosskeletale fysioterapeuter definerer sig som eksperter i ryggen og bevægeapparatet. Det centrale i den muskulosskeletale terapi er
kroppens biomekaniske forhold - dvs. forhold angående led, knogler, sener, muskler,
nervesystem og bindevævsfunktioner samt disses indbyrdes påvirkninger. Fysioterapeutens håndgreb og manuelle manipulation er den helt afgørende behandling, dog
suppleret af patientens egentræning. Omvendt kendetegnes den Medicinske Trænings
Terapi, der er grundlagt i 1960’ernes Norge, af sit fokus på den aktive genoptræning.
Her er de øvelser patienten udfører således den centrale del af behandlingen. McKenzie Terapi er udviklet i New Zealand i af fysioterapeut Robin McKenzie og har siden
1980’erne været i vækst. Behandlingen tager udgangspunkt i patientens smerteoplevelse og fokuserer primært på at forhindre tilbagefald. Hovedvægten lægges på patientaktiverende behandlingsstrategier, og der lægges meget vægt på at uddanne patienten til at selv at forstå de sammenhænge, der har ført frem til den aktuelle tilstand.
Valget af behandlingsstrategi foretages på baggrund af patientens smerteangivelser ud
fra en mekanisk forståelse af, at ethvert smertesignal er et udtryk for at væves belastes. Formålet med behandlingen er at aflaste vævet og mindske smerterne. Derfor er
patientens tilbagemelding på behandlingen yderst central inden for denne behandlingstradition.
Udover disse tre behandlingssystemer, findes der en lang række andre fysioterapeutiske skoler, såsom Cyriax og Osteopati, der i højere grad arbejder med behandlingsformer, hvor patienten forholder sig som passiv modtager af fysioterapeutens intervention. De forskellige fysioterapeutiske behandlingsregimer tillægger således
fysioterapeutens berøring og den fysiske kontakt med patienten forskellig vægt, men
tendensen synes at være, at de træningsbaserede behandlingsregimer vinder frem på
15
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bekostning af fysioterapeutens direkte berøring af patientens krop. Kontakten mellem
fysioterapeut og patient har således undergået en forskydning fra primært at basere
sig på et fysisk patient-behandlerforhold, hvor patienten forholder sig passiv til i højere
grad at have karakter af et lærings- eller coachingforhold, hvor fysioterapeuten vejleder
og motiverer patienten til egenomsorg i form af individuelt tilpassede øvelser, træningsprogrammer og generelt ændret adfærd.
Uddannelsen inden for fysioterapi har ligeledes gennemgået en udvikling fra at være
praktisk betonet til at lægge mere vægt på teori og forskningsbaseret viden. Fra begyndelsen med private kursusinitiativer blev uddannelsen i 1928 to-årig, men i forbindelse med en revision i 1966 blev den forlænget til tre. Samtidig blev der lagt mere fokus på humanistiske og samfundsvidenskabelige emner end tidligere, hvor
uddannelsen bl.a. på grund af den store indflydelse fra lægerne var mere ensidigt naturvidenskabelig. I 2005 blev fysioterapiuddannelsen til en professionsbacheloruddannelse og i 2007 blev uddannelsen placeret på de nyetablerede professionshøjskoler.
Uddannelsen blev i samme forbindelse forlænget med endnu et halvt år, således at
den nu er 3½ år og afsluttes med en større selvstændig opgave i form af et bachelorprojekt. Akademiseringen har medført et øget fokus på teori, videnskabelighed og
skriftlighed. Som uddannelsesleder på fysioterapiuddannelserne i Næstved og Roskilde, Bodil Vassard siger i et interview om uddannelsens udvikling: ”Man kan sige, at vores studerende opleves i højere grad at have kompetencer til at reflektere, systematisk
evaluere og dokumentere deres egne ydelser. Altså deres akademiske kompetencer i
den retning er skærpede.”16
Udviklingen mod en selvstændig profession med egne metoder, teoridannelser og institutioner hjælpes kraftigt på vej i disse år, hvor både uddannelsen og faget opnår en
stærkere videnskabelig forankring. De første mange år var fysioterapifaget primært baseret på overleveret professionsviden samt fysioterapeutens egne kliniske erfaringer,
og faget var i høj grad baseret på fysioterapeutens håndværksmæssige kunnen. Udvikling mod en højere grad af forskningsbasering hilses velkommen af mange, fordi
den bidrager til fagets selvstændighed og sidestiller det med andre sundhedsvidenskabelige professioner som eksempelvis læger, tandlæger og kiropraktorer, men der er
også blandt måske især fagets lidt ældre udøvere et ønske om at fastholde det klassiske fysioterapeutiske håndværk. Inger Wiggers Kæir kan betragtes som en repræsentant for denne gruppe, når hun siger:
”Udviklingen er gået hånd i hånd med den evidensbaserede forskning, hvilket naturligvis også har ændret og udviklet behandlingsformen og udbygget behandlingstilbud.
Den fysioterapeutiske basis for vore behandlinger er fortsat gældende, dvs. den diagnostiske indfaldsvinkel og vurdering af den enkelte patient, hvilket betyder, at vi aldrig
må glemme vores håndværk..”17
Rent videnskabsteoretisk er fysioterapi er et naturvidenskabeligt fag. Basisbog i fysioterapi fastslår således indledende at: ”Uden evne til at diagnosticere og konkret kunne
intervenere på baggrund af primært naturvidenskabelige aspekter og derved foreslå tiltag til forbedring af den bevægelsesmæssige funktion, har vi som fysioterapeuter ingen
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Interview med Bodil Vassard, studieleder på fysioterapeutuddannelsen på USCJ, d. 13. Maj 2011.
Interview med Inger Wiggers Kæir d. 5. maj 2011.
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legitim ret til at møde patienten….”18 Evidensbasering af den fysioterapeutiske praksis,
primært gennem klinisk kontrollerede forsøg, spiller således en afgørende rolle for udviklingen af ny viden inden for fysioterapien, men suppleres dog af teoridannelser fra
det humanistiske og samfundsvidenskabelige område især inden for områder som behandlingsetik, kvalitetssikring og patienttilfredshed.
Med indførelsen af professionsbachelorgraden og de seneste års forskningsintensivering er der kommet et fornyet fokus på fagets naturvidenskabelige grundlag og naturvidenskabelige metoder og forklaringsmodeller står nu stærkere end nogensinde før.
Som Bodil Vassard fremhæver om uddannelsens aktuelle videnskabsteoretiske orientering: ”…vi har været nødt til at prioritere i pensum og prioritere det naturvidenskabelige meget tydeligere og klarere. Og til nogen grad frasorteret de mere bløde ting for at
få den helt skarpe profil. Der er et meget stærkt fokus på det naturvidenskabelige. Det
ligger også i tiden og i hele den sundhedsteknologiske udvikling. Så det [et stærkt fokus på det naturvidenskabelige] har de [studerende]. Jeg håber ikke, det humanvidenskabelige og samfundsvidenskabelige er gået tabt, men det har mindre plads.”19
Videnskabeliggørelsen af faget tager netop fart i disse år, hvor fysioterapifaget vinder
indpas på universiteterne. I 2007 blev den første danske professor i fysioterapi, Ewa
Roos, udnævnt og en toårig kandidatuddannelse i fysioterapi er i 2011 blevet oprettet
på Syddansk Universitet, ligesom det er blevet mere almindeligt for fysioterapeuter at
opnå ph.d. graden. På trods af denne udvikling inden for fysioterapiens genstandsfelt,
metoder og teori er udviklingen til et selvstændigt fagfelt ifølge forfatterne bag Basisbog i fysioterapi endnu ikke fuldt tilendebragt: ”Endnu mangler man imidlertid, at der
inden for professionens rammer udvikles en højere grad af autonomi, hvilket i denne
20
sammenhæng skal forstås som udstrakt faglig selvstændighed og selvbestemmelse.”
Vejen til at opnå denne autonomi går i praksis gennem forskningsbasering af faget,
hvilket i praksis i meget vid udstrækning opfattes som anvendelsen af naturvidenskabelige metoder, der leder til evidensbaserede, kliniske retningslinjer, der kan implementeres bredt i det fysioterapeutiske fagfællesskab. Som sådan står evidensbasering af
behandlingen, forskning og patientaktiverende behandlingsstrategier stærkt i faget i
disse år, mens mere traditionelle opfattelser af faget som håndværksbaseret, patientcentreret og betinget af fysioterapeutens fysiske manipulation af patientens krop i højere grad lever en stille eksistens uden for den offentlige diskurs. Udviklingen har betydet, at fysioterapi i dag er et overordentligt populært fag i rivende udvikling, hvor ikke
mindre end 700 hvert år optages på de 8 fysioterapiuddannelser, der nu findes i Danmark og hvor beskæftigelsesmulighederne inden for både den offentlige og den private
sektor er i vækst.

4.2

Private fysioterapiklinikker
Af de mere end 11.000 medlemmer af brancheforeningen Danske Fysioterapeuter arbejder ca. to tredjedele i det offentlige, mens den sidste tredjedel er beskæftiget i den
private sektor. Hverdagen i privatpraktiserende fysioterapiklinikker er naturligvis forskellig alt efter hvilken type af klinik, der drejer sig om; der findes alt fra énmandsklinikker, specialklinikker til store kæder med træningsfaciliteter, der kan konkurrere med de
18

Basisbog i fysioterapi p. 15.
Interview med Bodil Vassard d. 13. maj 2011.
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Hans Lund et al (red): Håndbog I Fysioterapi, kap. 1, p. 31.
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store fitnesskæders. Ikke desto mindre er langt de fleste private fysioterapiklinikker
små virksomheder med under 10 fysioterapeuter tilknyttet. I Danmark i 2011 var der
550 fysioterapiklinikker med samlet set 1561 fysioterapeuter, hvilket giver et gennemsnit på 2,8 pr. klinik.21 Dette tal siger naturlig vis ikke noget om den eksakte fordeling
mellem store og små klinikker, men det giver et fingerpeg om, at de fleste klinikker er
små virksomheder med få fysioterapeuter tilknyttet.
Langt de fleste private fysioterapiklinikker har overenskomst med sygesikringen og arbejder dermed inden for de rammer, som denne udstikker.22 For at kunne tegne overenskomst med sygesikringen skal man have et såkaldt ydernummer, som sundhedsstyrelsen udsteder et begrænset antal af. Med ydernummer kan ens patienter med
henvisning fra en læge opnå tilskud til behandlingen, hvilket gør fysioterapi til en økonomisk overkommelig ydelse for de fleste. Til overenskomsten knytter sig imidlertid også en række krav om overholdelse af kliniske standarder, om bestemte takster og om
dokumentation af behandlingen i form af journalskrivning.23 De klinikker der har overenskomst med sygesikringen kan ikke selv fastsætte taksterne for deres behandlinger,
da de fastsættes ved centrale forhandlinger mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter én gang om året.
Netop journalskrivningen kan være en udfordring i de privatpraktiserende klinikkers
travle hverdag. Ofte er tidsintervallet mellem patienterne meget korte og den ene patient afløser den anden uden pauser. Typisk varer en standardbehandling 20 minutter
og fysioterapeuten har dermed typisk tre behandlinger i timen. Denne strukturering af
dagen sikrer et kontinuerligt patientflow og deraf følgende indtjening, men betyder
samtidig at den tid, der er til rådighed til administrative opgaver såsom journalskrivning,
opfølgning og informationssøgning er ganske begrænset. Dermed er fysioterapeuten
henvist til at føre journal enten i løbet af selve konsultationen, i løbet af eventuelle ledige tider i løbet af dagen eller efter almindelig arbejdstid. Eftersom kravene til dokumentation af behandlingsforløbene og deres effekt er stigende vil denne problematik blive
endnu mere accentueret i fremtiden, og det vil formentlig på længere sigt være nødvendigt enten at afsætte særskilt tid til dokumentationsopgaven eller at udvikle nye
tidsbesparende måder at føre journal på. Det er under alle omstændigheder af vital betydning for fysioterapeutens indkomstgrundlag, at denne dokumentation kan foregå så
smidigt og effektivt som overhovedet muligt.
Som noget særligt for fysioterapiområdet organiseres en virksomhed typisk ved at flere
selvstændige fysioterapeuter lejer sig ind i en klinik, som er ejet af en anden fysioterapeut, der som regel fortsat udøver fysioterapi ved siden af sine administrative og ledelsesmæssige opgaver. De 550 private fysioterapiklinikker i Danmark ejes af i alt 650 fysioterapeuter, hvilket viser at kompagniskab er forholdsvis almindeligt. I disse
virksomheder arbejder 1304 som såkaldte indlejere, 148 er ansat på funktionærvilkår
og endelig er der 109 registrerede vikarer.24 Som tallene viser, er langt de fleste privat
praktiserende fysioterapeuter indlejere. Denne struktur skyldes formentlig delvis at en
del fysioterapeuter gerne vil være selvstændige med de frihedsgrader, der medfører.
Således siger konsulent i Dansk Fysioterapeuter Gurli Petersen: ”Jeg tror, at mange
21

Oplysningerne stammer fra Dansk Fysioterapeuter, juli, 2011.
En del klinikker arbejder dog både inden og udenfor sygesikringen. I disse tilfælde betaler patienter uden
for sygesikringen den fulde pris for behandlingen. Dermed er patienterne ikke afhængige af lægehenvisningen og kan i stedet gå direkte til fysioterapeuten.
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Se f.eks. http://fysio.dk/praksis/Overenskomst-og-takster/
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Oplysninger stammer fra Danske Fysioterapeuter, juli, 2011.
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fysioterapeuter har et iværksættergen i sig. De fleste fysioterapeuter er jo, stadigvæk,
selvstændige, når de er i praksis. Hele den der tanke og det temperament, det kræver,
tænker jeg, er noget der ligger til mange fysioterapeuter. De vil gerne selv og er meget
innovative. De er gode til at se sig selv i den sammenhæng, hvor de er selvstændige
og så har samarbejde med andre. Men vi ved fra en undersøgelse, vi foretog for nogle
år siden at folk gerne vil være selvstændige, de vil helst være lejere. Sådan var det i
hvert fald for nogle år siden.”25
Denne særlige struktur betyder et, i forhold til andre virksomheder, begrænset ledelsesrum for ejeren i klinikken, idet der i praksis er tale om mange små énmandsvirksomheder, der fungerer inden for en fælles ramme. Som klinikejer og bestyrelsesmedlem i Danske Fysioterapeuters fraktion for den private sektor Preben Weller fortæller i
en samtale om, hvorfor han mod sædvane har valgt at have ansatte fysioterapeuter på
sin klinik:
”Fysioterapeuterne i min klinik har i mange år været ansat på provision, så det de har
præsteret har afspejlet sig i lønnen. De senere år har det så vist sig at være en fordel
at have ansatte fysioterapeuter, fordi så har jeg ledelsesbeføjelserne. Det har man ikke
på samme måde, når man har indlejere; der stiller man nogle lokaler til rådighed, men
fælleskabet har man ikke ejerskab af. Man har ikke ejerskab af indlejernes forretning.
Så de driver deres egen forretning i forretningen.”26
Samtidig er den privatpraktiserende fysioterapi et fag, der kendetegnes ved et meget
direkte forhold mellem præstation og aflønning. Således fortæller Preben Weller om
skiftet fra at have provisionslønnede fysioterapeuter til at have ansatte: ”Det at være
provisionslønnet er jo forbundet med en høj grad af frihed. Når jeg præsterer så tjener
jeg penge, når jeg ikke gør, så holder jeg fri., Det var den største frygt; mister jeg nu
muligheden for at bestemme over min egen tid. Det var i grunden det, der var allervigtigst for dem. Friheden til selv at bestemme.”27
I praksis er ansættelsesforholdet for de selvstændige fysioterapeuter, der lejer sig ind i
en klinik, dog kendetegnet ved, at være en hybrid mellem at være selvstændig og ansat. Det skyldes, at ydernumrene, og dermed retten til at praktisere inden for sygesikringen, er knyttet til klinikken og ikke til den enkelte fysioterapeut. Da tilknytning til en
klinik i praksis er den eneste måde, man kan få del i et ydernummer på, kan fysioterapeuten ikke umiddelbart vælge blot at nedsætte sig som selvstændig praktiserende
uden dermed også at miste retten til tilskud fra sygesikringen. Derfor er indlejeren mere bundet til sit lejeforhold end andre selvstændige typisk vil være. Klinikejeren stiller
de fysiske faciliteter til rådighed, behandlingslokaler, træningsfaciliteter og sørger for
sekretærbetjening, rengøring og it-systemer, men har intet ledelsesansvar overfor indlejerne og kan ikke pålægge dem opgaver. Tilsvarende ligger beslutningen og finansieringen af efter- og videreuddannelse hos den enkelte fysioterapeut, hvilket kan vanskeliggøre profilering og strategisk udvikling af virksomheden. 28
En anden tendens er, at det øgede fokus på forskning i uddannelsen og i de offentlige
tilbud også slår igennem i de private klinikker. Det er imidlertid tydeligt, at denne udvik25

Interview med Gurli Petersen, Danske Fysioterapeuter, d. 27. Juli 2011.
Interview med Preben Weller, fysioterapeut, d. 30. August 2011.
Interview med Preben Weller d. 30. August 2011.
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Dette kan man dog i praksis aftale sig ud af, f.eks. ved at den andel man skal betale til klinikejeren falder
omvendt proportionalt med antallet af beståede efteruddannelseskurser.
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ling udgør en stor udfordring for praksissektoren, hvor der ikke på samme måde som i
det offentlige er tid og ressourcer til at udføre større forskningsprojekter og implementere resultaterne. Der er altså i praksissektoren et stort ønske om at implementere den
nye viden bl.a. i form af kliniske retningslinjer, men det er vanskeligt for de små virksomheder med få medarbejdere og en forholdsvis lille grad af arbejdsdeling at følge
med i den nyeste forskning på alle de områder, de kommer i berøring med. Dertil
kommer at klinikkerne i praksis ikke blot er modtagere af den nyeste forskningsbaserede viden, men i praksis også i fremtiden formentlig skal være med at oparbejde nye
forskningsresultater inden for særligt klinikrelevante områder, bl.a. ved løbende at opbygge og vedligeholde forskningsdatabaser, der vil kunne udgøre en ressource for
fremtidige forskningsprojekter.
Der er i disse år et generelt øget fokus på dokumentation for behandlingen inden for
sundhedssektoren, såvel som på kvalitetssikring og patienttilfredshed. Den danske
Kvalitetsmodel, der er ved at blive implementeret i sygehussektoren, spiller en væsentlig rolle for denne udvikling. Den danske Kvalitetsmodel er et nationalt og tværsektorielt
kvalitetsudviklingssystem for sundhedssektoren, der bl.a. har til formål at sikre samarbejde mellem sektorerne, skabe sammenhængende patientforløb, sikre at den nyeste
forskning bliver implementeret i den daglige praksis og at dokumentere og synliggøre
29
kvalitet i sundhedsvæsenet. Planen er, at Den danske Kvalitetsmodel på sigt skal
omfatte alle sundhedsydelser, og det er derfor kun et spørgsmål om tid, før også privatpraktiserende fysioterapiklinikker skal akkrediteres. Det er derfor yderst sandsynligt,
at der i fremtiden vil blive stillet endnu større krav til klinikkerne om dokumentation,
forskningsbasering, kvalitetssikring og patientinddragelse.
Også inden for den vederlagsfrie fysioterapi, der gives til patienter med kroniske lidelser, bliver kravene om dokumentation for behandlingens effekt større. I 2011 ønskede
kommunerne selv at behandle denne store og omkostningstunge gruppe for dermed at
have mere kontrol over udgiftsniveauet. Fysioterapeuternes brancheforening, Danske
Fysioterapeuter, kunne ikke umiddelbart acceptere dette forslag, da det ville berøve
praksissektoren en væsentlig del af dens faste og stabile kunder, da ca. 40% af den
30
private sektors omsætning kommer fra vederlagsfri behandlinger. Derfor enedes de
to partner om, at patienterne gives frit valg mellem den offentlige og private sektor,
men et af kommunernes krav var, at kvaliteten og effekten af den vederlagsfrie fysioterapi blev bedre dokumenteret. Derfor har danske fysioterapeuter udarbejdet et notat
om kvalitet i den vederlagsfrie fysioterapi, ligesom det nu er blevet et krav, at der foreligger behandlingsplaner for hvert enkelte forløb.31 Hermed søger man at opnå struktur
og ensartethed i dokumentationen af behandlingen, hvilket kan bidrage til at synliggøre
den fysioterapeutiske ydelse over for såvel de betalende myndigheder som patienterne.
En nyligt publiceret patienttilfredshedsundersøgelse af den vederlagsfri fysioterapi, der
er bestilt af Danske Fysioterapeuter peger på, at patienterne ikke oplever, at målet
med behandlingen er tilstrækkelig klart. Det fremgår af rapporten, at patienterne overordnet er tilfredse med den vederlagsfri fysioterapi, som de modtager. Til gengæld viser rapporten også at de tre områder, hvor patienttilfredsheden er lavest alle har at gøre med inddragelsen af patienten i behandlingsforløbet. Patienterne svarer mest
29

Se www.ikas.dk/Den-Danske-Kvalitetsmodel.aspx
Interview med Preben Weller 20. august 2011.
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Danske Fysioterapeuter: Kvalitet i den vedlagsfri fysioterapi, arbejdsnotat.
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negativt på spørgsmålene, om hvorvidt der er lagt en plan med klare mål for behandlingen, om patienten er inddraget i at definere disse mål samt fysioterapeutens evne til
at vejlede patienten om en hensigtsmæssig livsstil. Således hedder det i rapporten:
”Mere end hver 10. patient vurderer ikke, at de er blevet undersøgt godt og grundigt af
deres fysioterapeut (spørgsmål 19). Og 11 % synes ikke, at de er blevet informeret
godt om deres sygdom (spørgsmål 16). Dette, kombineret med manglende inddragelse
i opstillingen af mål og plan for behandling, tyder på, at der er noget at arbejde med i
32
relation til inddragelse og vejledning af patienter.”
Kommunikationen med patienten, herunder arbejdet med at øge patientens forståelse
for egen diagnose og behandlingsplan samt muligheden for at dokumentere progressionen i behandlingen står derfor højt på fagforeningens dagorden.
Disse faktorer peger samlet set på, at kravene til de private klinikker er stigende, og at
der i de kommende år vil komme mere fokus på specialisering, forskningsbasering,
dokumentation og patienttilfredshed, hvilket også vil komme til at stille større krav til
administrative procedurer, implementering af ny informationsteknologi, herunder evt.
telemedicinske løsninger, samt til kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Der er ingen
tvivl om, at disse krav vil være vanskelige at håndtere for særligt de mindre virksomheder, for hvem det vil være en næsten umulig opgave at honorere alle disse krav. Den
særlige organisationsform, der er udbredt inden for fysioterapien, betyder endvidere, at
de ressourcer, der er til rådighed for større udviklingsarbejder er begrænsede. Sådanne projekter vil derfor i den private fysioterapisektor i udpræget grad afhænge af, hvor
hurtigt den afsatte tid tjener sig selv hjem i form af mere effektive arbejdsgange. Udviklingsarbejde i denne type virksomheder vil derfor typisk være bundet op på en relativ
kort tidshorisont, som vil begrænse mulighederne for langsigtet planlægning og strategisk tænkning. I forhold til andre, mere traditionelt organiserede virksomheder, er klinikejeren endvidere helt afhængig af at kunne motivere indlejerne.
Dertil kommer at fysioterapiklinikker naturligvis derudover har de samme innovationsudfordringer som andre små og mellemstore virksomheder, der kendetegnes af en kort
planlægningshorisont, stor personaleomsætning og begrænsede personaleressourcer,
der gør det vanskeligt at allokere medarbejdere til opgaver, der ikke er direkte relatere33
de til den daglige drift. Endvidere kan det påpeges, at fysioterapiklinikker meget ofte
er en monofaglig kultur, hvor alle medarbejdere, som regel med undtagelse af sekretæren, har samme uddannelsesbaggrund, hvilket kan være en hæmsko i forhold til at
fremme innovationsprocesser.34 Desuden er det kendetegnende for fysioterapeuter,
som for mange andre sundhedsprofessionelle, at den faglige udvikling prioriteres meget højt. Således findes der et meget vidt forgrenet udbud af faglige efteruddannelseskurser inden for de forskellige fysioterapeutiske ”skoler” såsom McKenzie, Manuel Terapi eller Osteopati, og fysioterapeuternes udviklingstid og –ressourcer bliver ofte
anvendt på denne faglige specialisering. Denne meget stærke faglige orientering betyder at innovation og udviklingsprojekter inden for fysioterapien skal kunne argumentere
særlig stærkt for deres berettigelse.
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Danske Fysioterapeuter: Patienters vurdering af vederlagsfri fysioterapi. Spørgeskemaundersøgelse
blandt 3000 patienter i hele landet. P. 8.
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Se f.eks. Janne Glerup: Kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder i regionale yderomr åder – og potentialer i øget inddragelse af e-læring” p. 20.
34
Se Lotte Darsø, Asterisk Nr. 52, 2010.
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Der er på nuværende tidspunkt en tendens til, at de mest udviklingsorienterede klinikker udvider deres forretningsområde fra den rene behandling til også at omfatte mere
livsstilsorienterede tilbud såsom træning og kostvejledning. Ganske mange fysioterapiklinikker har i dag tilknyttet træningscentre, hvilket udvider patientens tilknytning fra
kun at omfatte den egentlige behandlingsperiode til også at inkludere det efterfølgende
forløb med træning og vedligeholdelse – den såkaldte ”rasktræning”. Den nyeste tendens er, at der kommer flere kæder inden for det fysioterapeutiske område, hvilket gør
det muligt at tilbyde en bredere vifte af tilbud samtidig med at den enkelte fysioterapeut
får mulighed for en øget specialisering.35 Sådanne store miljøer giver samtidig stordriftsfordele inden for administration, kommunikation og udvikling, hvilket gør det
nemmere at håndtere nye udfordringer som f.eks. implementeringen af nye kliniske
retningslinjer eller øgede krav fra myndighederne om dokumentation for behandlingen.
Endvidere bliver det lettere for klinikkerne at følge med i den nyeste forskning samt
selv bidrage til denne, hvilket Danske Fysioterapeuter har ønsket at fremme ved at give støtte til at enkelte klinikker udnævnes til ”udviklingsklinikker”, foreløbig som en forsøgsordning.36
I takt med at fysioterapien er blevet mere træningsfokuseret og evidensbaseret er brugen af apparatur og måleinstrumenter blevet mere fremherskende. Der findes i dag en
lang række teknologiske hjælpemidler til at diagnosticere og behandle fysioterapeutiske patienter. Teknologier såsom røntgen og ultralyd bidrager til klarhed om lidelsens
årsag, mens chokbølgeterapi og laserbehandlinger anvendes til den egentlige behandling.. Inden for rehabilitering er computerstyrede proteser, som tilpasser sig brugerens
gangmønster et godt eksempel på, hvordan teknologi fornyer og forbedrer den fysioterapeutiske behandling. Der arbejdes endvidere på at integrere spil og spilteknologi i
genoptræningen af patienter for dermed i højere grad at motivere dem.37 Dertil kommer
en række værktøjer til løbestilsanalyse og lignende redskaber til at give patienten visuel feedback på sine bevægemønstre. Der er således ingen mangel på teknologi i den
nyere fysioterapeutiske behandling, ligesom afregning af konsultationer med det offentlige er blevet digitaliseret.
I de seneste år er optaget på landets fysioterapiskoler øget betragteligt, hvilket betyder,
at der i de kommende år vil være et øget antal fysioterapeuter på arbejdsmarkedet;
formentlig langt flere end der er offentlig beskæftigelse eller ydernumre til. Samtidig
opererer fysioterapeuter på et marked for sundhedsydelser, hvor flere andre faggrupper også byder ind med tilbud, der for den udenforstående ligner fysioterapeutens. Kiropraktorer, ergoterapeuter, afspændingspædagoger, massører og sportscoaches er
bare nogle af de faggrupper, hvis ydelser konkurrerer med fysioterapeuternes. Mens
fysioterapeuterne i mange år har været vant til at patienterne kom af sig selv, således
at hverken reklame eller opdyrkning af nye forretningsområder var påkrævet, tyder
meget på de tider er ved at være forbi. Som Bodil Vassare siger: ”Entreprenørskab og
innovation er fuldstændig nødvendigt. Vi ser jo mere og mere, at vores nyuddannede
kandidater laver en hjemmeside og bliver selvstændige sundhedskonsulenter, eller
starter klinikker uden for sygesikringen og dermed har brug for viden om entreprenørskab”.38 Tilsvarende fastslås det i en artikel i Danske Fysioterapeuter, at aktiviteten
35

Se f.eks. Anne Guldager: ”Fysioterapeuter danner kæde, Fysioterapeuten nr. 2, 2007.
Anne Guldager: Sommerfugle i maven” in ”Fysioterapeuten nr. 6, 2010.
Se Vibeke Pilmark: ”Vil fysioterapeuter lege med ingeniørerne”, fagblogindlæg på Danske Fysioterapeuters hjemmeside d.4.3.2010, http://fysio.dk/fafo/Fagbloggen/Vil-fysioterapeuter-lege-med-ingeniorerne/
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Interview med Bodil Vassard d. 13. Maj 2011.
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uden for sygesikringen er stigende.39 Fremtidens fysioterapeuter skal således formentlig i langt højere grad være innovative aktører på markedet for sundhedsydelser. I denne proces er kompetencer inden for kvalitetsudvikling, innovation og forretningsudvikling af yderste vigtighed.

Samlet set viser denne gennemgang af fysioterapiens historie, at faget har gennemgået ganske omfattende forandringer. Fra en ydmyg begyndelse som medicinsk nicheindustri til dets nuværende status som selvstændig sundhedsprofession med egen ordinations- og behandlingsret. I kølvandet på denne forandring er der sket radikale
forskydninger i forholdet mellem fysioterapeut og patient, hvilket har betydet at fysioterapeutens pædagogiske og didaktiske evner har fået en langt mere central betydning.

4.3

Den fysioterapeutiske praksis – konsultationen
I det følgende beskrives og analyseres den del af den fysioterapeutiske praksis, som
foregår i selve konsultationen mellem klient og fysioterapeut. Analysen bygger på a)
videooptagelser af det, som foregår fra patienten træder ind i behandlingsrummet til
klienten forlader rummet igen, b) semistrukturerede interview med fysioterapeuter, c)
workshopdiskussioner med grupper af fysioterapeuter, som har karakter af fokusgruppeinterviews, d) interview med patienter samt e) deltagende observation af fysioterapeutisk behandling set ud fra et patientperspektiv. Særligt sidstnævnte metode er inspireret af Birminghamskolen og specielt Poul Willis arbejde (Willis 1986). I forhold til
feltarbejde beskriver Willis en vifte af deltagende metoder, som spænder over: deltagelse – observation – deltagelse som observatør – observation som deltager – bare
”være til stede” – gruppediskussion – båndoptaget gruppediskussion – åbent interview
– båndoptaget åbent interview (Willis 1986). Ikke alle ovennævnte metoder er lige velegnet til observation af en fysioterapeutisk praksis, og vi har nøje måtte overveje,
hvordan vi kunne få adgang til et felt og en praksis, som grundlæggende forudsætter et
tillidsforhold mellem patient og terapeut, og som også indeholder sekvenser, hvor observatørens fysiske tilstedeværelse kan opleves som grænseoverskridende i forhold til
den intimitet, som opstår når patienten f.eks. skal tage tøjet af.
Efter aftale med fysioterapeuter og klienter har vi derfor valgt, at den primære observationsmetode skulle være videooptagelser af behandlingssituationen. Denne form for
observation giver os et meget deltaljeret indblik i de interaktions- og kommunikationsformer, som foregår i behandlingsseancen, og samtidig har vi oplevet, at både klient og
fysioterapeut meget hurtigt har glemt, at de bliver iagttaget af og gennem et videokamera. Denne observationsform er så som nævnt blevet suppleret med ”at være til stede” i selve klinikken, åbne interview i klinikken samt strukturerede enkelt- og fokusgruppeinterviews med fysioterapeuter og klienter. De strukturerede interviews har
været afviklet efter fysioterapeutens arbejdstid og i forhold til patienterne i perioden
mellem to behandlingssituationer.
De observationsmetoder som Willis benævner som ”deltagelse” og ”observation som
deltager” har vi diskuteret nøje, om vi skulle medtage som metode til dataindsamling.
”Deltagerne” i vores projekt er her både fysioterapeuter og patienter, og ud fra Willis
39

Jens Peter Vejbæk: ”Klinikkernes aktivitet uden for sygesikringen stiger, Fysioterapeuten, nr. 12, 2010.
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perspektiv ville ”deltagelse som fysioterapeut” eller ”deltagelse som patient” være en
legitim dataindsamlingsmetode. Da vi ikke selv er fysioterapeuter har førstnævnte ikke
været relevant, men da der i forskergruppen har været medlemmer, som har modtaget
fysioterapeutisk behandling både før og under projektperioden, har vi overvejet om erfaringer herfra kan betragtes som ”deltagelse” eller ”observation som deltager” i den
betydning, som Willis tillægger disse metoder. Vi har imidlertid valgt den løsning kun at
anvende denne observationsform til at ”mætte” (kvalificere) de iagttagelser, vi har fået
gennem de andre observationsmetoder, idet vi har været bevidste om de mulige fejlkilder, der ligger i at lade en patient i et fysioterapeutisk forløb være forsker på egen behandlingssituation.
Med inspiration fra Grounded Theory har vi dog valgt at lade denne observationsform
være en – om end vag – mætning af fund vi har gjort fra andre typer af iagttagelser. En
begrundelse for at inkludere denne observationsmetode er også, at det ikke er muligt
at ekskludere de forforståelser af fysioterapeutisk praksis, som også forskerne i projektet bringer med sig ind i projektet, og vi vælger derfor at medtage forskernes egne klienterfaringer og underlægge dem en kritisk refleksion. Hermed også sagt, at vi ikke
mener, at man kan gå neutralt ind i et felt. Som også Willis er opmærksom på i sine
overvejelser vedr. forskellige former for deltagende observationsmetoder så ”findes der
ikke nogen egentlig uteoretisk måde, hvorpå man kan ”se” på et ”objekt” (Willis 1986,
s.91) Vi er da også opmærksomme på, at vi går ind i feltet med en særlig form for ekspertviden og dermed med også med et særligt teoretisk blik på den fysioterapeutiske
praksis

4.3.1

Domænespecifikke teorier: Et didaktisk blik på den fysioterapeutiske
praksis som kommunikation
Vores feltarbejde bekræftede hurtigt hvad den historiske redegørelse også pegede på,
nemlig at en meget vigtig del af den fysioterapeutiske behandling består af kommunikation mellem terapeut og patient. Terapeuten skal kommunikere sine iagttagelser og
analyse (diagnose) til patienten, så patienten forstår omfanget af og gerne også grunde til eventuelle nedsatte funktioner (fortid). En anden vigtig kommunikation drejer sig
om, hvordan patienten skal forholde sig til sin malfunktion (nutid), og hvordan nedsættelsen specifikt eller malfunktioner generelt kan undgås fremover (fremtid).
Man kan derfor iagttage den fysioterapeutiske praksis som kommunikationsprocesser
og dermed også som undervisnings- og læreprocesser idet vi forstår undervisning som
en specialiseret kommunikationsform, der har intentioner om at forandre mennesker.
Eller sagt på en anden måde – undervisning er specialiseret kommunikation, der skal
stimulere en person til læring (Luhmann 2000, Rasmussen 2004). Denne tilgangs relevans har vi redegjort for i forrige afsnit, hvor vi i et historisk perspektiv så, at kontakten
mellem fysioterapeut og patient har undergået en forskydning fra primært at basere sig
på et fysisk patient-behandlerforhold, hvor patienten forholder sig passiv, til i højere
grad at have karakter af et coachingforhold, hvor fysioterapeuten vejleder og motiverer
patienten til egenomsorg i form af individuelt tilpassede øvelser, træningsprogrammer
og generelt ændret adfærd.
Man kan derfor også se på fysioterapeutisk konsultation som et didaktisk design indeholdende interaktionssituationer, der består af kommunikative sekvenser og interakti-
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onssituationer, hvor der sker fysisk berøring (behandling) af patienten med det overordnede formål at stimulere patienten til læring og generelt ændret fysisk og kropslig
adfærd.
Kommunikationsbegrebet er derfor centralt for vores analyse af de informationer og
medier, som er i spil i den konkrete fysioterapeutiske praksis og for vores forståelse af
sammenhængen mellem fysioterapeutens kommunikationsmåder – patientens forståelse og så fysioterapeutens mulighed for gennem den valgte kommunikation at nå frem
til, at patienten ændrer sin adfærd i den retning fysioterapeuten ønsker det. Vi vil derfor
kort skitsere den kommunikationsteoretiske forståelse vi lægger til grund for de temaer,
vi vælger at iagttage i den fysioterapeutiske praksis - en forståelse som også har konsekvenser for vores efterfølgende analyse og formulering af innovationsforslag til en
forbedret praksis.
"Kommunikationsbegrebet" er vævet ind i en diskurs, der kan føres tilbage til Shannon
og Weavers matematiske kommunikationsteori. Ved et kommunikationssystem forstår
Shannon og Weaver simpelthen en simpel lineær proces, hvor en informationskilde
sender en meddelelse til en destination. Modellen kan skematisk vises i den efterhånden meget udbredte og velkendte model:

Shannon og Weavers forståelse af kommunikation som overførsel eller transport af betydning (Shannon og Weaver, 1971) har haft stor indflydelse på forståelsen af kommunikation. Denne opfattelse af kommunikation kan opsummeres i medieforskeren Harold
D. Laswell berømte medieanalytiske spørgsmål: Hvem siger hvad i hvilken kanal til
hvem med hvilken effekt? (Laswell, 1948)
Denne kommunikationsopfattelse er blevet kritiseret fra mange sider. Blandt andre
Luhmann afviser opfattelsen af kommunikation som ’transmission’; som ’overførsel;
som ’transfer’ (Luhmann, 2000). Shannon og Weavers kommunikationsopfattelse bygger på en forestilling om, at der kan sendes noget gennem en kanal, hvorved modtageren ’overtager’ det fra afsenderen, hvilket ser bort fra, at modtageren er en del af en
anden kontekst end afsenderen. Modtageren har selvstændige præferencer og interesser og er placeret i en særegen kontekst og afkoder modtagne informationer i forhold til dette – ikke i forhold til afsenderens intentioner. Luhmann understreger da også
at meddelelsen er ”intet andet end et selektionsforslag, en tilskyndelse. Kommunikationen kommer kun i stand ved, at denne tilskyndelse gribes, ved at pirringen processeres" (Luhmann 2000, s. 180).
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Selv om Luhmann affejer Laswells mfl. grundlæggende forståelse af, hvad kommunikation er, så afspejler Laswells kendte spørgsmål jo processer, som alle kan genkende
i en kommunikationssituation, og vi vil i det følgende da også kigge specifikt på, hvad
fysioterapeuten siger til klienten og hvilke former for medier fysioterapeuten anvender i
den forbindelse for herigennem at se nærmere på, hvordan valg af medier kan forbedre kommunikationen mellem fysioterapeut og klient. Derimod følger vi Luhmanns kritik
af kommunikationsmodellens lineære sammenhæng, idet vi ligesom Luhmann skelner
mellem et forståelsesniveau i kommunikationssituation mellem patient og klient og så
en evt. efterfølgende adfærdsændring hos patienten.
For at kunne etablere denne skelnen må vi tage et spadestik dybere ned i den kommunikationsteori, som Luhmann bygger op. For Luhmann er kommunikation "forstyrrelse", som er en proces bestående af tre selektioner:
 Valg af information
 Valg af meddelelsesform
 Valg af forståelse
Hvis vi tager udgangspunkt i en kommunikationssituation mellem en fysioterapeut og
en klient kan en kommunikationsproces teoretisk beskrives på følgende måde:
 Fysioterapeuten vælger en information blandt flere mulige
 Fysioterapeuten vælger en meddelelsesform blandt flere mulige
 Med disse to valg koder fysioterapeuten samtidig informationen til en meddelelsesform, dvs. fysioterapeuten vælger et eller flere symbolsystemer, som bruges til kodningen, idet al meddelelse må afvikles som kodede tegn
Med disse to selektioner er der imidlertid ikke tale om en kommunikationsproces. Først
gennem patientens valg af "forståelse" er der tale om kommunikation. Patientens valg
af forståelse er et uundgåeligt og selvstændigt moment i kommunikationens tilblivelse.
Patientens "forstår" altid med udgangspunkt i sine egne selektionskriterier. Patientens
forstår ikke fysioterapeutens valg af information og valg af meddelelsesform ud fra fysioterapeutens selektionskriterier, men ud fra sine egne selektionskriterier.
Patientens valg af "forståelse” skal ikke forstås som "antagelse" eller "forkastelse",
hvilket er "tilslutningshandlinger", der ikke er en del af kommunikationsprocessen. Man
kan som patient godt "forstå" noget, uden at man handler derefter. At "forstå" den
meddelte information er ikke det samme som, at det vil fungere som præmis for egen
adfærd. Dette er afgørende for at forstå de udfordringer, der er i en fysioterapeutisk
praksis, som gennem kommunikationsprocesser ønsker at få patienten til at ændre sin
fysiske/kropslige adfærd. Fysioterapeuten har altså en dobbelt udfordring. For det første skal fysioterapeuten vælge informationer og meddelelsesformer, der øger chansen
for, at patienten forstår det, som fysioterapeuten vælger at sige. For det andet skal
kommunikationen integrere elementer som øger chansen for, at patientens forståelse
også giver sig udslag i en efterfølgende konkret ønsket bestemt adfærd. Det sidstnævnte omtales også af fysioterapeuterne som et komplianceproblem.
Vi har anvendt Luhmanns kommunikationsforståelse i vores analyse af den konkrete
kommunikation, der foregår i den fysioterapeutiske behandling, for at se på den konkrete kommunikation i forhold til de ønsker om ændret adfærd, terapeuten eks- eller
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implicit giver udtryk for, og for at identificere problemer i en eksisterende kommunikationspraksis mellem klient og patient, og dels for at opspore en mulig innovation (forbedring) af samme praksis.
Det er nemlig Luhmanns tese, at vi gennem evolutionen har eksperimenteret med,
hvordan vi kan øge chancerne for succesfuld kommunikation, samt hvordan vi kan
fremme muligheden for en ønsket tilslutningshandling. Resultatet af denne evolutionære proces er udviklingen af tre forskellige former for medier: sprog, udbredelsesmedier
og symbolsk generaliserede kommunikationsmedier. De to første former for medier:
sprog og udbredelsesmedier er almindeligt kendte.
I analysen af den kommunikative praksis mellem patient og fysioterapeut har vi for det
første fokus på, hvilke typer af informationer, fysioterapeuten vælger at kommunikere.
For det andet fokuserer vi på, hvordan denne information kodes, dvs. vi undersøger,
på hvilken måde tale, skrift, lyd, billeder, levende billeder og kroppen indgår i kommunikationsprocessen. Vi har desuden her fokus på om fysioterapeuten koder den samme information i flere forskellige typer af sprog dvs. anvender redundant kommunikation med henblik på at øge chancerne for forståelse hos patienten?
Næste skridt fokuserer på fysioterapeutens valg af kommunikationsmedier (Luhmann:
’udbredelsesmedier’). En afgørende skelnen er her mellem medier, der fastholder
kommunikation og medier, der ikke gør – mellem medier der lagrer kommunikationen
og medier, der ikke gør det. Det afgørende er, om fysioterapeuten anvender udbredelsesmedier, som fastholder kommunikationen i en form, så patienten også har adgang
til meddelelsen uden for selve konsultationen.
En af grundene til, at succesfuld kommunikation principielt er usandsynlig, er, at kommunikationspartnerne skal bruge meget opmærksomhed på "forståelsesaflæsninger"
for at se, om det sagte er forstået. Hvis det sagte ikke er forstået, må man prøve at sige det samme på nye måder. Den kommunikative udfordring består i, hvordan fysioterapeuten kan få informationer om på hvilken måde og i hvilket omfang, patienten har
forstået det, som fysioterapeuten har sagt. For at afgøre, hvordan patientens forståelse
er, må terapeuten etablere en ny kommunikationssituation, hvor patienten koder sin
forståelse af det sagte til en ny meddelelse, som fysioterapeuten så kan forsøge at aflæse og vurdere, patientens forståelse (heraf begrebet ”forståelsesaflæsning” eller
”forståelseskontrol” et begreb, som også anvendes for dette).40
Vi har derfor fokus på, om der i det samlede behandlingsforløb før, under og efter et
klinikbesøg etableres kommunikative rum for patientens input om sin oplevelse af behandlingens konsekvenser, og om der etableres kommunikative rum, som opsamler
input om hvilke behandlingsrelevante handlinger, som patienten foretager sig mellem
to klinikkonsultationer. Opsamlende kan man spørge:
 Faciliteres den kommunikative praksis mellem patient og fysioterapeut af kommunikationsmedier, hvor patienten kan komme med input om egen tilstand og adfærd?
 Lagres disse input med henblik på fælles analyse, refleksion og mulighed for, at fysioterapeut og patient kan iagttage progression i behandlingen?

40

Det er klart, at denne proces principielt er uendelig, men det er ikke afgørende her, hvor vi anvender
Luhmans begreber som analytiske kategorier.
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 Anvender fysioterapeuten specifikke medier til at iagttage evt. komplianceproblemer?
Vi sætter således i den første del af vores analyse fokus på fysioterapeutens valg af
den type medier, som Luhmann kalder for sprog og udbredelsesmedier.
Formålet med den fysioterapeutiske praksis er at få patienten til at foretage en bestemt
kropslig adfærd – en adfærd som så kan øge patientens chancer for at blive rask. Men
kommunikation kan ikke determinere, men kun fremme eller hæmme en bestemt adfærd. En succesfuld kommunikation garanterer på ingen måde en bestemt adfærd. Alligevel er der en vigtig sammenhæng mellem bestemte måder at kommunikere på og
chancen for, at modtager foretager en ønsket handling. Gennem historien har vi ifølge
Luhmann nemlig fået erfaringer med, at hvis vi inddrager en særlig type af medier –
”symbolsk generaliserede medier” – i vores kommunikation, øger det chancen for en
bestemt og ønsket tilslutningshandling til kommunikation dvs. en bestemt adfærd.
De mest kendte medier af denne karakter er penge og magt, som netop kan øge indflydelse på folks adfærd. For fysioterapeuten findes der heldigvis mange andre symbolske generaliserede medier, som fysioterapeuten kan tage i anvendelse.
Først og fremmest er der det helt overordnede symbolsk generaliserede medie: ”sundhed”. Dette ”medie” er så stærkt, at vi har opbygget et socialt system omkring det nemlig - ”sundhedssystemet” - som gennem dette medie iagttager borgerne gennem koden
syg/rask (Qvortrup 1998, Knudsen 2008). Men også andre typer af symbolsk generaliserede medier kan inddrages, når fysioterapeuten gennem sin kommunikation vil
fremme chancerne for at patienten ikke blot forstår, men også handler på en af fysioterapeuten foreslået måde. Fysioterapeuten kan f.eks. referere til et videnskabeligt system, som kommunikerer ud fra koden ”sandt/falsk” f.eks. ved at slå på, at der er ”evidens” for en bestemt behandlingsmåde eller ved mere indirekte at henvise til, at
fysioterapeuten har en bestemt uddannelse / evt. efteruddannelse og dermed en ekspertise, som refererer tilbage til et videnskabeligt system. Nogle fysioterapiklinikker
(eks. ”sportsklinikker”) forsøger også at invitere patienten indenfor i et
(sports)fællesskab ved at anvende egen krop og kropslige præstationer, som kropslig
identifikationsmedie. Her trækker fysioterapeuten på det symbolsk generaliserede
kommunikationsmedie kaldet ”kollektiv omsorg”, der refererer til det sociale system,
som Qvortrup kalder ”sociale bevægelser” (Qvortrup, 1998).
Der er som man kan se mange former for symbolsk generaliserede kommunikationsmedier, som fysioterapeuten kan inddrage i kommunikationen mellem fysioterapeut og
patient med henblik på at øge chancerne for kompliance.
Hermed er i kort form præsenteret de domænespecifikke teorier og dermed det ”analytiske blik”, som vi medtager, når vi i vores feltarbejde træder ind i og begynder at iagttage ”konsultationen” som kommunikativ praksis. Vi starter med at beskrive selve det
fysiske rum, som rammesætter den kommunikative praksis mellem patient og fysioterapeut, og efterfølgende beskriver og analyserer vi de sekvenser, som et typisk klinikbesøg kan opdeles i.
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4.3.2

Behandlingsrummet
Behandlingsrummet (ofte omtalt som det ”lukkede rum”) rammesætter relationen mellem klient og fysioterapeut. Rummets størrelse kan variere, men typisk er det et mindre
rum på ca. 12 m2. Rummet er sparsomt indrettet. Det mest iøjnefaldende artefakt er
”briksen”, som står midt i rummet. Den ”koder” øjeblikkeligt rummet som et rum, hvori
der udspænder sig behandlinger af kropslig karakter. Vi ved med det samme, at vi er
trådt ind i en del af ”sundhedssystemet”. I et hjørne af rummet kan der være et lille
bord og en stol til fysioterapeuten, hvor nogle fysioterapeuter har en computer stående,
nogle opslagsbøger og en telefon. Stolen er som regel anderledes end dem, patienten
kender hjemmefra. Ofte er de uden ryglæn, hvilket får fysioterapeuten til at sidde rank
på stolen, og den har som regel hjul, så fysioterapeuten kan køre den rundt i behandlingsrummet. I et hjørne af rummet er der som regel en mere traditionel stol med ryglæn, som er beregnet til patienten. Her kan patienten lægge sit tøj under behandlingssekvensen, idet ikke alle behandlingsrum har knager til patientens tøj. Typisk er
væggene i rummet hvide og anvendes kun i mindre grad. Dog indeholder mange behandlingsrum en planche, som forestiller en krop, hvor diverse knogler, led og muskler
er indtegnet, og flere behandlingsrum har også en model af et skelet stående i hjørnet.
Andre medier er typisk ikke til stede i rummet bortset fra fysioterapeuten som medie,
hvilket vi skal komme tilbage til nedenfor.

4.3.3

Sekvenser
Selve den tid, som patienten opholder sig på klinikken, kan inddeles i en række sekvenser, der har forskellige formål. Ikke alle sekvenser forekommer ved hvert besøg.
Karakteren af de forskellige sekvenser afhænger også af, hvilke fysiske problemer patienten har. Det følgende er derfor på ingen måde en komplet liste over interaktionstyper i den fysioterapeutiske praksis, men blot en oversigt over typer, som forekommer
ofte under et klinikbesøg, og som er integreret i de fleste behandlingsforløb.
1. Registrering
Når patienten træder ind klinikken registreres patienten med navn og cpr nr. typisk ved
at sygesikringskortet køres i gennem en scanner. Her får klinikken følgende oplysninger som navn, adresse og cpr nr. Fysioterapeuten kan derimod ikke få adgang til journaler fra behandlinger andre steder, ej heller selvom det skulle være relevant for den
aktuelle behandling. Efter registrering venter patienten på, at fysioterapeuten er klar til
at modtage ham/hende i behandlingsrummet, og derefter starter de ca. 30 min. som en
konsultation typisk varer.
2. Etablering (eller genetablering) af klient/behandlerrelation
Den første sekvens i mødet mellem patient og behandler handler næsten altid om
(gen)etablering af netop patientrelationen. Rummet bidrager til at konstituere, at her foregår en relation mellem en person, der er ”syg”, og en person repræsenterende et system, som kan bidrage til at man kan blive ”rask”. Dette sker bl.a. gennem de beskrevne artefakter. Det symbolsk generaliserede medie ”sundhed” og et sundhedsfagligt
”ekspertsystem” inddrages her med det samme i iscenesættelsen af den kommunikative praksis mellem patient og fysioterapeut.
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Koden syg/rask konstituerer relationen mellem patient og fysioterapeut, og denne kode
skal efterfølgende følges op at en ”kontrakt” mellem patient og fysioterapeut, som
handler om at etablere en tillid til, at det sundhedsfaglige system kan bidrage til, at patienten går fra ”syg” til ”rask”. Terapeuten ’inviterer’ patienten ind i dette system gennem en hilsen, der viser, at patienten er velkommen, og behandlingsrummet etableres
som et ’fælles rum’. Først derefter kan en egentlig behandling begynde.
Denne proces bygges op trin for trin. Allerførst skal koden syg/rask underbygges. Dette
sker på to forskellige måder. Hvis det er første konsultation, er første trin næsten altid
”sygehistorien” (Anamnesen). Da fysioterapeuten ikke har adgang til nogen form for
medier, som indeholder informationer om patientens sygehistorie og dermed ikke har
nogen viden om patientens problemer, indledes den første konsultation med en sekvens, hvor patienten mundligt fortæller om sit problem, og fysioterapeuten spørger ind
til sygehistorien. I en dialogisk og mundtlig form konstrueres patientens eget billede af,
hvad han/hun fejler eller i det mindste: hvordan det kommer til udtryk (føles af patienten). Fysioterapeuten vælger ofte i den forbindelse at skrive det første i patientens
journal. Dette foregår som regel skriftligt i et medie, som patienten ikke har adgang til,
da journalen kun fungerer som lagermedie (eksternaliseret hukommelse) for fysioterapeuten. Sygehistorien fastholdes ikke på andre måder, og det er derfor ikke muligt at
vende tilbage til patientens egen sygehistorie. Den eksisterer gennem de korte optegnelser i journalen.
Hvis det ikke er første gang, patienten møder op, etableres patient/behandlerrelationen
og dermed koden syg/rask gennem fysioterapeutens første spørgsmål: ”hvordan går
det”? Selvom spørgsmålet i sig selv kunne besvares på måder, som ikke er relevant for
en behandlingssituation, så er konteksten fra tidligere allerede på plads, og spørgsmålet er et forslag til en kontrakt mellem patient og behandler om, at dette er en opfølgning på det specifikke sundhedsproblem (Qvortrup 1998).
I alle vore observationer svarer patienterne da også inden for denne kontrakt og fortæller specifikt om symptomer, fremgang, tilbagegang mv. Som ved konstruktionen af
anamnesen er denne opfølgende sygehistorie også mundtlig i sin form, og fysioterapeuten har heller ikke i denne situation haft adgang til data, som på forhånd kunne informere ham/hende om patientens nuværende status. I ingen af vores observationer
har der været etableret et kommunikativt rum, som kunne anvendes mellem behandlingssekvenserne til input fra patienten. Enkelte fysioterapeuter opfordrer dog patienten
til at ringe ”hvis du får det værre”. Patientens opfølgende sygehistorie noteres typisk
igen i patientjournalen, som kun fysioterapeuten har adgang til. Noteringen foregår
igen i noteform, da tiden er presset, og der er flere sekvenser, som skal gennemløbes i
løbet af de 30 min. med henblik på etablering af tillid og forhandling af en fremadrettet
”kontrakt” om det videre forløb.
3. Diagnosticering.
Diagnose forekommer altid ved første konsultation, men den kan også forekomme senere i forløbet som en del af en opfølgende eller uddybende eller korrigeret diagnose,
som fysioterapeuten stiller – måske fordi en behandling ikke har vist de ønskede resultater. Den diagnosticerende sekvens indledes typisk med, at patienten tager en del af
tøjet af, så der er synlig og fri adgang til det område, som patienten har problemer
med. Evt. funktionshæmninger eller andre skader konstateres ved, at fysioterapeuten
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iagttager patientens krop, mens patienten står, sidder eller ligger i forskellige positioner, eller når patienten laver forskellige typer af bevægelser. Iagttagelsen suppleres
med forskellige spørgsmål til funktionshæmning og smerter (grad, hyppighed og varighed). Fysioterapeuten laver også typisk forskellige typer af kropslige påvirkninger samtidig med, at der spørges ind til funktionshæmning, smerter mv. samt om patienten evt.
oplever ændringer, når fysioterapeuten foretager sine påvirkninger. Sekvensen afsluttes ofte med at patienten tager tøj på igen, og mens dette foregår, noterer fysioterapeuten som regel igen i patientjournalen. Optegnelserne er for det meste skriftlige og i
notatform og handler her dels om a) at lagre en første diagnose for hvad patienten fejler og b) at lave en skriftlig eller talmæssig kodificering af patientens baseline med
henblik på, at fysioterapeuten kan huske, hvor bevægelseshæmmet patienten var, hvor
store smerter patienten havde ved behandlingens start eller lignende.
I vores samlede datamateriale er der ikke et eneste tilfælde, hvor andre former for medier til registrering af baseline har været anvendt.41 . Eksempelvis er graden af bevægelseshæmninger ikke blevet fastholdt gennem et billedmedie i form af en visualisering
af graden af bevægelseshæmningen i forhold til en normalsituation. Og igen er lagringen af baseline kun tilgængelig for fysioterapeuten. Patienten har ikke adgang til nogle
former for medier, som kan vise baseline ved behandlingens start.

4.3.4

Didaktisk kommunikation
Den sekvens af konsultationen, som vi kalder den didaktiske kommunikation, indeholder flere delsekvenser, som handler om, at fysioterapeuten ønsker:
a.
b.
c.
d.
e.

At patienten forstår hvad han/hun fejler
At motivere patienten ved at vise progression i behandlingen
At motivere til at patienten ændrer fysisk/kropslig adfærd
At instruere i hvad patienten skal foretage sig inden næste behandling
At etablere en kontrakt med patienten om behandlingsforløbet både i klinikken og i
hjemmet/træningsrummet

Rækkefølgen af ovenstående delsekvenser behøver ikke at foregå i den rækkefølge vi
her antyder, ligesom de heller ikke behøver at forekomme som selvstændige delsekvenser i tid og rum. Delsekvenserne er analytiske kategorier, som vi har konstrueret
efterfølgende i vores analyse af datamaterialet.
At patienten forstår hvad han/hun fejler:
Vi har mange observationer, der viser, at fysioterapeuter lægger megen vægt på, at
patienten forstår, hvad vedkommende fejler. Fysioterapeutens valg af information om,
hvad patienten fejler, kan være fagbegreber, men i så fald oversættes disse stort set
altid til hverdagsbegreber, som der er større chance for, at patienten forstår. At fagbegreberne så alligevel anvendes handler her om at referere til et ekspertsystem, som et
symbolsk generaliserbart medie, som skal understøtte kommunikationen.

41

Terapeuterne har i interviews eksempelvis fortalt om brug af elektroniske apparater til måling af muskelspændinger og lignende. Det ændrer dog ikke ved, at der er tale om meget enkle ’fastholdelser’ af data, og
at disse data er forbeholdt terapeuten/klinikken.
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Fysioterapeuten anvender også flere forskellige sprog (medier) til at kommunikere,
hvad patienten fejler. Det mundtlige sprog, er det dominerende, men der arbejdes stort
set altid med redundant kommunikation. Bl.a. er det her den tidligere nævnte planche
over muskler, led og knogler eller det førnævnte skelet bringes i anvendelse, som det,
der koder informationen til en meddelelsesform. Patientens egen krop eller fysioterapeutens krop inddrages også som medie, når specifikke steder på kroppen skal udpeges. ”Du har problemer med xx led. Det kan du se her på billedet – og her på skelettet,
og her hvor jeg presser let med min finger på din rygrad” er typiske måder at kommunikere på. Patienten inviteres også ofte til at spørge ind til diagnosen, hvorved fysioterapeuten har mulighed for at lave forståelsesaflæsninger af i, hvor høj grad patienten
har forstået, hvad han/hun fejler.
Andre former for medier anvendes derimod ikke i de observationer, vi har foretaget.
Selvom flere behandlingsrum i dag er indrettet med en computer med adgang til internettet og til klinikkens intranet, har vi ikke set fysioterapeuter anvende deres computerskærm til at vise patienten f.eks. animationer eller videoklip, som kunne supplere
ovenstående medier. I det hele taget er der ingen skærme i behandlingsrummet, og
dermed er fysioterapeuten afskåret fra at inddrage digitale medier med henblik på at
visualisere et givent diagnosticeret problem.
Vi har ikke set eksempler på, at diagnosen blev optaget på lyd, video eller blev formuleret på skrift i en form, som patienten kunne tage med sig eller få adgang til efter behov efter konsultationen. Patienten kan derfor ikke få adgang til fysioterapeutens diagnose (ud over det som patienten kan huske), og patienten har derfor ingen mulighed
for efter konsultationen at ”genlæse” diagnosen, ligesom patienten heller ikke har mulighed for at lade familie, venner eller en tredjepart ”læse” diagnosen med henblik på
fælles drøftelse. Dette kan være særligt kritisk, hvis patienten ikke har forstået diagnosen, eller ikke kan huske diagnosen.
At motivere patienten ved at vise progression i behandlingen:
En vigtig måde at motivere patienten på i fysioterapien er patientens oplevelse af fremskridt i behandlingen. Vi har en del data, som viser, at fysioterapeuter bruger en del af
behandlingstiden til mundtligt at drøfte med patienten, hvilke fremskridt der er sket enten siden sidste behandlingsgang eller under behandlingsforløbet som sådan. Fremskridt kan f.eks. iagttages som færre smerter, mindre funktionshæmning, evnen til at
passe daglige gøremål mv. Nogle fysioterapeuter registrerer løbende data for sådanne
ændringer og skriver dem i journalen, hvilket betyder, at fysioterapeuten kan iagttage
eventuelle fremskridt, som så videregives til patienten i den mundtlige samtale under
behandlingsseancen med henblik på at motivere patienten til at fortsætte med at følge
den anviste behandling. Vi har derimod ikke observeret, at fysioterapeuten har anvendt
notationsteknologier, som kan fastholde status ved hver behandlingsgang (f.eks. i form
af billed- eller videooptagelser af funktionshæmninger) med henblik på at kunne visualisere fremskridt for patienten.
Patienten har hverken under konsultationen eller mellem de enkelte behandlingsgange
adgang til medier med visualiseringer af egne fremskridt. Patienten er derfor mellem
behandlingsgangene alene overladt til egen oplevelse af fremskridt eller tilbageskridt,
da der i den fysioterapeutiske praksis ikke inddrages medier, hvor patienten kan iagttage sig selv over tid. Medier til selviagttagelse ved vi fra både forskning i læreproces-
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ser og fra hverdagslivet kan motivere til, at man som person gør bestemte handlinger
efter selviagttagelsen. (Et eksempel på et medie til selviagttagelse er f.eks. badevægten, som anvendes til at iagttage vægtøgninger/vægttab med henblik på, at man motiverer sig selv til bestemte spise eller motivationsvaner) Vi har imidlertid ikke data på, at
fysioterapeuter anvender medier, der kan understøtte patientens selviagttagelse, og
det gælder hverken medier, hvor patienten kan iagttage om han/hun laver en øvelse
korrekt efter fysioterapeutens instruktion, og det gælder heller ikke medier, som over
tid kan visualisere patientens fremskridt.
At motivere til at patienten ændrer fysisk/kropslig adfærd:
Denne sekvens er særlig vigtig for den form for fysioterapeutisk praksis, som lægger
vægt på, at patienten ændrer adfærd, hvad enten der er tale om omlægning af uønsket
adfærd, eller det er indførelse af nye adfærdsformer i form af træning mv. Det er især i
denne sekvens, at fysioterapeuten inddrager forskellige typer af symbolsk generaliserede kommunikationsmedier for derigennem at øge chancerne for, at patienten ændrer
adfærd. Vi har allerede været inde på flere af disse medier ovenfor, og de går igen i
mange af vores observationer. F.eks. når fysioterapeuten bringer sine mangeårige erfaringer i spil, når fysioterapeuten fortæller om gode resultater fra patienter med lignende problemer, når kollegaer inddrages i udredning af diagnoser, når store opslagsværk (ekspertsystemer) konsulteres, eller når fysioterapeuten bringer sig selv i spil
som medie og inviterer til identifikation og fælleskab, hvilket især ses i de klinikker, som
er ”sportsklinikker”, og som tager sig af sportsskader.
Det er ikke en del af dette projekt at evaluere ”effekten” af at inddrage forskellige former for symbolsk generaliserede medier i kommunikationen. Men vi kan konstatere, at
disse medier kun inddrages, når fysioterapeuten og patienten mødes fysisk i konsultationen. Så snart patienten er derhjemme eller i træningsrummet møder han/hun ikke
kommunikationsformer, hvor disse symbolsk generaliserede medier indgår. Vi har ikke
set nogen former for kommunikative rum, hvor patienten f.eks. ved hjemmetræningen
kan få feedback af et mekanisk system eller af fysioterapeuten om det, som patienten
nu gør, fremmer eller hæmmer det at blive ”rask”. Dvs. kommunikative systemer hvor
patienten giver input om egen adfærd og modtager feedback ud fra koden ”syg/rask”
har vi ikke observeret.
At instruere i hvad patienten skal foretage sig inden næste behandlingssekvens:
Alle klinikker ønsker, at patienterne skal lave forskellige øvelser, hvad enten det er
træning i hjemmet eller i (klinikkens) træningsrum. En vigtig sekvens i konsultationen
er derfor fysioterapeutens instruktion til patienten i, hvad han/hun skal gøre af øvelser
frem mod næste konsultation. Instruktionen foregår typisk på to måder. Først er der
som regel den mundtlige instruktion, som patienten må forsøge at forstå og omsætte til
en handling (øvelse), som fysioterapeuten iagttager og kommenterer, hvis der er behov
for det. ”Ja fint – men du skal løfte ryggen lidt mere” er en typisk kommunikation. Fysioterapeuten kan også vælge selv at demonstrere en øvelse, så patienten kan iagttage øvelsen med henblik på efterligning, som så iagttages og kommenteres af fysioterapeuten. En række af vores observationer viser, at der kan være tale om flere
forskellige typer af øvelser, som skal gøres med en vis tidsudstrækning og et vist antal
gange, hvilket fysioterapeuten mundtligt instruerer patienten om.
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Gemmes instruktionerne så i et lagermedie, som patienten kan tage med sig hjem? Ja
i nogle tilfælde. Fysioterapeutens kommunikationsproblem er, at en instruktion kun er
god, hvis den præcist er tilpasset patientens specifikke problem med udgangspunkt i
den status, som konsultationen har kortlagt i forhold til patientens problem lige her og
nu. Fysioterapeuter har ofte adgang til en række medier som i billeder, videoer og tekst
beskriver forskellige standardøvelser, og der findes en række øvelser på nettet, ligesom der til visse it-systemer til klinikadministration mv. kan tilkøbes instruktionsvideoer,
som indeholder forskellige øvelser. I nogle tilfælde kan disse medier anvendes, men
ofte rammer de ikke præcis den ønskede sværhedsgrad af en øvelse, som er tilpasset
patientens behov. Hvis patienten derfor skal have adgang til et lagermedie med den tilpassede instruktion, skal indholdet konstrueres i selve konsultationen, og der skal vælges et passende udbredelsesmedie til formålet. Nogle fysioterapeuter vælger her at
skitsere de valgte øvelser i små tegninger i form af ”tændstiksmænd” med nogle få
supplerende kommentarer, med antal gange en øvelse skal foretages eller lignende.
Dette valg af billedsprog har begrænsede kommunikationsmuligheder. Bl.a. kan en
”tændstiksmand” ikke vise et øvelsesforløb i tid og rum, og det er også tidskrævende at
lave disse tegninger. Ingen af de fysioterapeuter, vi har observeret, anvendte andre notationsteknologier, som kunne optage og vise forløb i tid (f.eks. videooptagelser).
Det var meget tydeligt, at fysioterapeutens valg af medier til at kommunikere, hvad patienten skulle foretage sig af øvelser mv., var problematisk for patienten. Vi kunne
f.eks. i en videoobservation se en patient svare følgende på fysioterapeutens spørgsmål vedr. om vedkommende havde lavet de øvelser, der var aftalt: ”Nej jeg kunne ikke
huske dem. Du viste mig så mange, at jeg havde glemt dem, da jeg kom hjem”. Flere
fysioterapeuter siger supplerende i interviews, at mange patienter ikke kan huske de
instruktioner, de har fået under klinikbesøget.
At etablere en kontrakt og aftale med patienten om behandlingsforløbet både i klinikken og i hjemmet/træningsrummet:
Et klinikbesøg afsluttes ofte med en kort sekvens, hvor fysioterapeuten opsamler og
resumerer konsultationen med henblik på at ”forhandle” præmissen for det videre forløb helt færdigt med patienten. Opsummeringen kan indeholde en konklusion på diagnosen, motiverende fremtidsperspektiver for behandlingen, mundtlig opsummering af
øvelsestyper, den konkrete aftale om øvelsesform og hyppighed i øvelser samt endelig
en kalenderaftale om næste klinikbesøg. Kun kalenderaftalen fastholdes i et lagermedie. Fysioterapeuten eller en sekretær skriver typisk aftalen i sit journaliseringssystem
og patienten skriver den ned i sin kalender eller får den med på et stykke papir.
Hermed er konsultationen afsluttet, og hvis ikke patienten får meget forværrede symptomer inden næste klinikbesøg, er der ingen form for kontakt mellem patient og fysioterapeut inden næste besøg.
Selve behandlingen:
Ovenstående sekvenser suppleres selvfølgelig også af det, som nogle fysioterapeuter
- men især patienterne - vil kalde selve kernen i behandlingen dvs. fysioterapeutens
fysiske berøring af patienten. Vurdering af denne sekvens af den fysioterapeutiske
praksis ligger som før nævnt uden for det, som dette projekt handler om. I forhold til
nogle typer af patientproblemer er da heller ikke nogen tvivl om, at er den fysiske be-
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handling det centrale. Ved at henlede opmærksomheden om muligheder for forbedringer af den didaktiske kommunikation er det ikke hensigten at bortlede opmærksomheden fra den fysiske del af behandlingen. I det konkrete udviklingsarbejde har fokus dog
været på en kommunikativ praksis til understøttelse af behandlingsresultater.

4.4

Barrierer og potentialer for gennemførelse af udviklingsarbejde i
privatpraktiserende fysioterapiklinikker (SMV-er) – med særlig
fokus på implementering af nye digitalt understøttede
praksisformer
Gennem det feltarbejde, som er beskrevet i forrige afsnit fik vi også en række vigtige
informationer vedr. de udfordringer som et udviklingsarbejde orienteret mod digitalt understøttet praksisudvikling i private fysioterapiklinikker må medtænke. Vi vil derfor i det
følgende sammenfatte disse udfordringer, som både har konsekvenser for de designprincipper, der kan lægges til grund for udviklingen af nye koncepter for digitalt understøttet fysioterapeutisk praksis og ikke mindst for mulighederne for at udvikle nye koncepter gennem konkrete eksperimenter i den daglige almindelige praksis i en
fysioterapiklinik.
Fælles for de deltagende klinikker er, at hverdagen er struktureret omkring konsultationerne, der klinikkernes absolutte hovedaktivitet og dominerende indtægtskilde. Det er
således en uomgængelig forudsætning for at kunne drive udviklingsarbejde i privatpraktiserende fysioterapiklinikker, at man ikke bryder forstyrrende ind i klinikkens patientflow og dermed dens indtjeningsgrundlag.
Endvidere betyder organisationsformen i mange private fysioterapiklinikker, at det kan
være vanskeligt at bedrive udviklingsarbejde. Indlejerstrukturen betyder, at man i praksis arbejder sammen med énmandsvirksomheder, der qua en i sagens natur begrænset mulighed for arbejdsdeling kan have svært ved at afsætte de fornødne ressourcer
til at deltage i et udviklingsprojekt. I mange tilfælde vil det i udviklingsprojekter være en
fordel at have ledelsens opbakning, men lige netop i fysioterapiklinikker gør det ikke
nogen stor forskel fordi lederen i klinikken ikke kan pålægge indlejeren opgaver af
denne type.
I et udviklingsprojekt af denne type er fysioterapeuternes professionsidentitet både en
med- og en modspiller. På den ene side er de stolte af deres faglighed og dybt engagerede i at udvikle deres fag, men på den anden side er de selvstændige næringsdrivende med en forretning, der skal passes.
Af begge grunde er det vigtigt for fysioterapeuten at fremstå professionel over for kunden, hvilket fører til en vis tilbageholdenhed over for at foretage afprøvninger af ikke
færdigudviklede koncepter. Forbeholdene går især på, at eventuelle fejl og mangler
ved et givent koncept kan smitte af på patientens generelle oplevelser og på den måde
kompromitterer fysioterapeutens faglige status.
Der er et betydeligt fagligt generationsskel mellem yngre og ældre fysioterapeuter. De
ældre er uddannet før uddannelsen blev en professionsbachelor og har typisk fokus på
det fysioterapeutiske håndværk samt på kommunikationen med patienten. De er således uddannet på et tidspunkt, hvor den konkrete, fysiske interaktion med patienten og
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dennes bio-psyko-sociale situation var i centrum. It-værktøjer fyldte meget lidt i uddannelsen såvel som i faget som helhed og faget var primært funderet på erfaringsbaseret
viden, der kunne overføres fra terapeut til terapeut gennem direkte overlevering.
Modsat er de unge fysioterapeuter, der nu er midt i 30’erne eller yngre, udgået fra en
uddannelse, der vægter evidensbaseret viden og forskning højt. Der findes en meget
stor og stadigt voksende mængde af undersøgelser, der resulterer i nye anbefalinger,
som fysioterapeuten forventes at holde sig ajour med og implementere i deres praksis.
Deres uddannelse har stadig fokus på direkte manipulation af kroppen, men suppleret
af træningsregimer, hvor patienten under fysioterapeutens vejledning helbreder sig
selv. De er vant til at arbejde med statistik og kliniske databaser, der som hovedregel
tilgås og vedligeholdes gennem it-systemer, og de mange er trænede i at anvende
sundhedsteknologiske behandlingsredskaber som chokbøger og ultralyd. Dette fokus
på fysioterapien som sundhedsvidenskabeligt fag er i en vis udstrækning blevet skærpet på bekostning af de samfundsvidenskabelige og humanistiske perspektiver på uddannelsen. Derfor står humanistiske og etiske perspektiver på faget ikke så stærkt som
de har gjort. Det betyder videre at interessen for de mere abstrakte emner, som eksempelvis relationen mellem behandler og patient, i nogen grad fortrænges af de naturvidenskabelige perspektiver, der vægter evalueringen af konkrete interventioner
med henblik på at finde den mest effektive behandling for en given lidelse. Det betyder
samtidig, at mens de yngre fysioterapeuter i vores undersøgelse på ingen måde kan
siges at være teknologiforskrækkede er de på anden side primært interesserede sundhedsteknologi til diagnosticering og behandling, mens teknologier til kommunikation
med patienten og understøttelse af patientens evne til at drage omsorg for egen sundhed ikke på samme måde har deres faglige bevågenhed.
Tilsvarende er det ved it-udviklingsprojekter i private fysioterapiklinikker vigtigt at holde
sig for øje, at klinikkernes primære brugere, patienterne, som samlet gruppe har en
væsentlig lavere digitaliseringsgrad end samfundet som helhed. F.eks. vidner den tidligere citerede rapport om patienters vurdering af vederlagsfri fysioterapi om en ringe
digitaliseringsgrad hos undersøgelsens respondenter, idet det fremgår af undersøgelsen, at internettet ikke benyttes til at søge information eller vælge klinik. Det hedder i
undersøgelsen at:
”95 % af patienterne har svaret positivt på, om klinikkens hjemmeside indeholder den
relevante information (spørgsmål 15). Det er dog kun omkring en tredjedel af patienterne, som har besvaret dette spørgsmål. Noget tyder på derfor på, at hovedparten af
patienterne ikke benytter sig af hjemmesiden som informationskilde, selv om den relevante information er tilgængelig. Derimod tyder meget på, at de fleste patienter benytter sig af telefonisk henvendelse, idet spørgsmålet om muligheden for at komme i telefonisk kontakt med klinikkens personale (spørgsmål 12) er et af de spørgsmål, som har
42
det højest antal svar.”
Det er således en ikke ubetydelig udfordring for fysioterapien at udvikle modeller for
digitalisering af patientkontakten, der tager hensyn til det forhold, at en stor del af patientmassen ikke på nuværende tidspunkt vil have glæde af disse tilbud, hvilket alt andet lige betyder at fysioterapeuternes incitament til at udvikle og bruge sådanne redskab vil være begrænset.
42

Danske Fysioterapeuter: Patienters vurdering af vederlagsfri fysioterapi. Spørgeskemaundersøgelse
blandt 3000 patienter i hele landet. P. 8 og også p. 4
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En anden udfordring for at udvikle ikt-systemer til fysioterapeuter er, at der jf. feltbeskrivelserne ovenfor ikke på nuværende tidspunkt eksisterer nogen kanal for direkte
kommunikation mellem fysioterapeut og patient i de klinikker, vi har arbejdet sammen
med.43 Den direkte kommunikation foregår ansigt til ansigt i selve konsultationssituationen, mens alt anden kontakt vedrørende tidsbestilling og andre spørgsmål foregår via
sekretæren, der fungerer som gatekeeper til klinikken. Det er en kendt problemstilling
inden for sundhedsvirksomheder, eksempelvis praktiserende læger og speciallæger, at
efterspørgslen efter sundhedsprofessionelle tid kan være endog meget stor, og at det
derfor kan være nødvendigt at opstille begrænsninger for lægens tilgængelighed. Eksempelvis har de fleste formularer til tidsbestilling i lægehuse et meget begrænset antal tegn til rådighed for netop ikke at belaste lægen med for meget læsestof. At sætte
en direkte, elektronisk kanal op mellem behandler og patient er således et brud på den
etablerede praksis på sundhedsområdet. Denne barriere forstærkes af at kommunikation, der deles med patienten eller andre relevante parter får en helt anden offentlig karakter, hvilket fysioterapeuten føler, stiller større krav til rigtigheden såvel som læsbarheden af det der skrives, hvilket fører til et øget tidsforbrug til journalføring. Endelig
betyder strukturen for honorering af fysioterapeutens ydelser, at der ikke kan faktureres
for digitaliserede ydelser, såsom mails, videokonferencer eller deling af relevant materiale. Endelig spiller det formentlig ind, at fysioterapeuter, der har valgt at arbejde med
patienter i den offentlige sektor betragter det fysiske og verbale møde med patienten
som en afgørende del af deres faglighed, hvorfor de digitale redskaber, kan opfattes
som et overflødigt eller ligefrem forstyrrende element i det nære behandlerpatientforhold. Derfor vil fysioterapeuten være tilbøjelig til at koncentrere ydelsen omkring den direkte kontakt med patienten i behandlingsrummet og træningslokalet, hvor
det er lettest at imødekomme patientens forventninger om hvordan en fysioterapeutisk
behandling foregår såvel som de faglige normer for, hvordan en vellykket konsultation
skal forløbe. Måske af samme grund bærer den direkte kontakt med patienten i langt
mindre grad præg af digitalisering end det er tilfældet for de administrative og de rent
sundhedsfaglige ydelser og kommunikationshandlinger.
I udviklingsfasen er det endvidere vigtigt at skelne mellem de forskellige fysiske og sociale rum, som behandlingen foregår i. Behandlingen foregår i de fleste tilfælde i tre
forskellige rum, der har hver deres karakteristika og intimitetsgrad. Først og fremmest
er der selve behandlingsrummet, hvor patienten undersøges, diagnosticeres og behandles både ved hjælp af visuelle og manuelle teknikker. Som beskrevet i det forrige
afsnit foregår dette typisk ved, at patienten udfører forskellige øvelser og bøjninger af
kroppen, mens fysioterapeuten ser på og ved at fysioterapeuten berører og masserer
patientens krop. Denne del af behandlingen foregår ofte delvis afklædt, og der etableres dermed et intimt og fortroligt rum mellem fysioterapeut og patient, som bygger på
især patientens tillid til den behandlende terapeut. At rummet opfattes som privilegeret
i sin intimitet understreges af, at lukkede behandlingsrum med fire vægge er begyndt
at erstatte de tidligere båse med gardiner omkring og at ”lukkede” behandlingsrum er
44
noget der reklameres med på klinikkernes hjemmesider.
Det der foregår i det lukkede behandlingsrum er derfor det mest vanskelige at ændre
på, fordi det der foregår i rummet opfattes som kernen af den fysioterapeutiske faglighed. Samtidig er det også scenen for den største grad af fortrolighed mellem terapeut
43
44

Med undtagelse af énmandsklinikken, hvor der ikke er ansat nogen sekretær.
Se f.eks. http://www.4700fys.dk/Fysioterapien.html
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og patient. Selve behandlingsrummet, med briksen som det naturlige centrum, er således i mange klinikker fortsat som udgangspunkt teknologifrit område. I stedet er det fysioterapeutens kliniske færdigheder såvel som den direkte relation mellem terapeut og
patient, der står i centrum.
Det kan derfor vise sig vanskeligt at introducere nye artefakter og deraf følgende handlemønstre i dette rum, hvilket understøttes af, at der i mange behandlingsrum ikke er
indført computere, selvom disse bruges til journalføring. Ved introduktionen af andre
hverdagsteknologier, eksempelvis smart phones, er det nødvendigt at være opmærksom på, at disse kan opfattes som et forstyrrende element, der bryder den intime atmosfære omkring behandlingen. Ikke mindst tilstedeværelsen af et kamera i nærheden
af den mere eller mindre afklædte patient kan føles grænseoverskridende og kompromittere den underforståede fortrolighed som omgærder mødet mellem patient og behandler.
I modsætning til behandlingsrummet har træningssalen en langt mere offentlig karakter. Her træner patienten enten alene eller under terapeutens vejledning. I modsætning
til andre træningsfaciliteter, eksempelvis fitnesscentre, er fysioterapeutens træningscenter altid superviseret af fagligt uddannet personale, som er garant for at træningen
foregår forsvarligt, og at der er kvalitet i træningen. En anden forskel er, at brugerne af
træningstilbuddet typisk har nedsatte kropslige funktioner, skader eller andre problemer, der betyder, at træningen ikke primært kan opfattes som kropsdyrkelse eller disciplinering af kroppen i et bestemt skønhedsideals tjeneste, men snarere er et led i den
generelle behandling og genoptræning. Brugerne er således typisk mennesker, der ikke generelt har dyrket meget sport, og for hvem det at være fysisk aktive i andres nærvær kan opfattes grænseoverskridende. Alene det at være iført ofte tætsiddende træningstøj, at anstrenge sig og svede kan være en uvant situation for mange af det
fysioterapeutiske træningstilbuds brugere.
Denne forskel manifesterer sig også helt konkret i træningssalene indretning, der f.eks.
i langt mindre grad end traditionelle fitnesscentre præges af en indretning med mange
spejle og en høj grad af synlighed; eksempelvis med store vinduer ud til gaden eller offentlige arealer i storcentre og lign. Det fysioterapeutiske træningsrum er således stadig præget af en vis bestræbelse på at beskytte patient-brugerens følelse af privathed.
Ikke desto mindre er teknologiske artefakter på en helt anden måde accepterede i dette rum. Maskinerne, fjernsyn, computere til at logge ind på er alle eksempler på, at dette rum ikke har samme særstatus som behandlingsrummet, ligesom det almindeligvis
er tilladt at medbringe telefoner eller musikafspillere så længe man ikke forstyrrer andre. Træningssalen er således langt lettere at få adgang til for et forskningsudviklingsteam og eksperimenter med nye kommunikationsformer, eksempelvis Quick
Response koder, der skannes med patientens mobiltelefon, accepteres langt lettere af
fysioterapeuten.
Endelig kan patientens hjem i en vis udstrækning opfattes som en satellit for den fysioterapeutiske behandling, idet det er almindeligt at fysioterapeuten giver patienten ”lektier for” i form af øvelser, der skal udføres derhjemme mellem behandlingerne. Den
træning der foregår hjemme mellem behandlingerne er fysioterapeuten imidlertid kun i
meget begrænset omfang herre over. Som vi beskrev det i forrige afsnit betyder dette
at patienten kan miste motivationen mellem behandlingerne og undlade at udføre
øvelserne og dels kan det forekomme, at hun glemmer, hvordan hun skulle udføre
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dem. Fysioterapeuten forsøger ofte at tage højde for især det sidste problem ved udlevere et træningsprogram til patienten enten som tegninger på papir eller som en mail
med link til videoinstruktioner af øvelserne. Hvis terapeuten kan motivere patienten til
at udføre de aftalte øvelser, og allerhelst udføre dem korrekt, kan helbredelsesprocessen fremmes, hvorfor fysioterapeuten vil have en vis interesse i at øge patientens
kompliance. Sådanne services der udstrækker den fysioterapeutiske ekspertise til patientens hjemmesfære kan imidlertid ikke afregnes med tilskud for sygesikringen, hvorfor den for fysioterapeuten bliver en ydelse, der enten skal tilbydes som ren filantropi
eller skal tjene sig selv hjem i form af kortere konsultationer. 45
Hvad angår udviklingen af ikt-systemer til kommunikation mellem fysioterapeut og patient er der derfor ikke ubetydelige interessemodsætninger mellem transaktions tre par46
ter: fysioterapeut, patient og sundhedssystem.
Fysioterapeuten har både en interesse i at skabe sig et godt fagligt renommé så vel
som i at maksimere sit udkomme, hvilket blandet andet sker ved at gøre ydelserne relevante for patienten på den ene side og på den anden side forhandle så fordelagtig en
pris som muligt for dem med sundhedsmyndighederne. Men for fysioterapiklinikker
med overenskomst med sygesikringen er det ikke muligt at hæve prisen for konsultationerne, hvilket betyder at interessen for at udvide konsultationsydelsen med nye servicekoncepter alt andet lige er begrænset.
Der udover vil fysioterapeuten typisk have en interesse i at udvikle yderligere tilbud,
som patienten er villig til at betale den fulde pris for, for derved at øge sin aktivitet udover hvad antallet af ydernumre kan bære. Det kan f.eks. være tilbud om nye teknologier, som ikke er anerkendt af sundhedsmyndighederne, eksempelvis chokbølger, træningstilbud eller tilbud af mere velværeagtig karakter såsom massage. Endvidere er
det oplagt, at fysioterapeutens interesse i patienten ikke kan undgå at blive påvirket af,
om der eksisterer en behandlingsmæssig over- eller underkapacitet. I perioder med
mange patienter vil fysioterapeuten have en økonomisk interesse i at færdigbehandle
patienterne så hurtigt som muligt, bl.a. fordi første konsultation honoreres mere fordelagtigt, mens fysioterapeuten i perioder med få patienter vil have en interesse i at fastholde patienten i behandling så længe som muligt.
Patienten har på sin side som udgangspunkt en interesse i at få den bedst mulige behandling og blive symptomfri så hurtigt som muligt eller alternativt bevare sin funktionalitet så længe som muligt ved progressive sygdomme.47
Den tredje part i transaktionen, sundhedsmyndighederne, har på deres side en interesse i at begrænse udgifterne til fysioterapi, hvilket bl.a. kommer til udtryk i det begrænsede antal ydernumre, der er til rådighed. Antallet af ydernumre er ikke steget de
sidste 30 år, på trods af en væsentlig udvikling inden for faget og de lidelser, det er i
stand til at behandle samt en demografisk udvikling, hvor antallet af ældre og kronikere
er stigende, hvilket alt andet lige vil betyde en øget efterspørgsel efter fysioterapeuti45

Ifølge overenskomsten med sygesikringer honoreres der pr. konsultation; ikke pr. tidsenhed. Det betyder
at hvis fysioterapeuten kan levere den samme ydelse på kortere tid, stiger hans indtjening i form af flere
gennemførte konsultationer (forudsat at der er patienter nok).
46
I det tilfælde hvor der ydes offentligt tilskud til behandlingen. Ellers er der kun tale om to parter. Fysioter apeut og patient.
47
Denne udlægning af patientens interesse er naturligvis stærkt forenklet. Patienter kan have mange andre
motiver for at gå til fysioterapeut; eksempelvis ønsket om at opnå omsorg, forståelse for en given lidelse eller som et led i en større bestræbelse for at opnå adgang til sociale ydelser.

Kontekstbeskrivelse

70/137

ske ydelser. Antallet af ydernumre er således den begrænsende faktor for, hvor mange
behandlinger der kan udføres med tilskud fra sygesikringen og dermed også et effektivt redskab til at holde de offentlige udgifter til fysioterapeutisk behandling på et stabilt
niveau.
Ved udvikling af nye behandlingstilbud og servicekoncepter i relation til behandlingen
er det således nødvendigt at være sig den særlige aflønningsstruktur i overenskomsten med sygesikringen bevidst. Et koncept vil have en langt bedre chance for at blive
accepteret i private fysioterapiklinikker, hvis det tager højde for de afregningsprincipper, der ligger til grund for overenskomsten med sygesikringen. Som situationen er for
nærværende vil det formentlig være vanskeligt at opnå bedre overenskomster eller tilskud til nye former for behandlinger med mindre der er veldokumenteret, videnskabeligt belæg for deres effekt. Potentialet for innovation i den private fysioterapisektor vil
således først og fremmest være inden for effektiviseringsområdet; altså således at behandlinger kan gennemføres hurtigere eller bedre. For de behandlinger der gennemføres uden for sygesikringen vil der også være en interesse for at tilbyde tillægsydelser,
som øger patientens betalingsvillighed. En mulig undtagelse herfra kan være inden for
området ”telemedicin”, som har politisk bevågenhed, og hvor der derfor kan være interesse for at give mulighed for honorering af sundhedsydelser, der foregår pr. distance
ved hjælp af eksempelvis videokonferenceudstyr, også inden for fysioterapien. Der kan
f.eks. være tale om, at kontrolbesøg gennemføres uden at patienten behøver møde
op. Potentialet for at spare på både patientens, terapeutens og det offentliges ressourcer er særlig stort i udkantsområderne, hvor der kan være langt mellem fysioterapiklinikkerne samt i de tilfælde, hvor borgeren skal fragtes frem og tilbage til behandlingen.

4.5

Opsummering: udfordringer og potentialer i privat praktiserende
fysioterapiklinikker
Samlet set kan der med udgangspunkt i det ovenstående redegørelse fremhæves følgende problemfelter inden for den private fysioterapisektor, der allerede nu eller på
længere sigt vil stille krav til de private klinikker:
 Øgede krav om dokumentation af behandlingens effekt; herunder især i den vederlagsfrie fysioterapi
 Øgede krav om kvalitetssikring, bl.a. gennem implementering af forskningsbaserede kliniske retningslinjer i klinikkens daglige arbejde. På sigt vil der muligvis også
stilles krav om, at klinikkernes patienter skal registreres i nationale forskningsdatabaser.
 Øgede krav om patientcentrering og patienttilfredshedsfremmende tiltag via certificeringsprocessen i Den danske Kvalitetsmodel
 Øgede krav om forretningsudvikling i takt med at hidtil sikre indkomstkilder såsom
den vederlagsfri fysioterapi behandles i kommunalt regi. Samtidig skal flere fysioterapeuter behandle inden for det eksisterende antal ydernumre, hvilket alt andet lige
vil betyde at aktiviteten uden for sygesikringen skal stige
På den anden side kan der identificeres en række områder, hvor de privatpraktiserende fysioterapeuter kan høste en række gevinster af den demografiske udvikling og
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samt af de digitaliseringsprocesser, der foregår i samfundet som helhed samt inden for
sundhedssektoren. Det drejer sig bl.a. om:
 Potentiale for mere effektiv dokumentation af behandlingens effekt gennem anvendelse af digitale værktøjer til registrering af de anvendte behandlingsregimer og deres resultater.
 Tættere integration med forskningsfeltet gennem samarbejde om kliniske retningslinjer og systematisk datahøst fra journalerne
 Bedre kommunikation med patienten, hvis f.eks. skriftlighedens dominerende position udfordres – f.eks. ved at supplere journalens fagsprog med videodokumentation af eksempelvis bevægemønstre og øvelser.
 Højere grad af sygdomsindsigt og større ansvar for egen sygdom for patienten, der
i højere grad får indsigt i og kontrol over sine egne sundhedsdata ved at de er tilgængelige via eksempelvis fysioterapeutens journaliseringssystem eller den offentlige sundhedsportal sundhed.dk.
 Muligheder for at arbejde systematisk med patientens motivation til at foretage eksempelvis livsstilsomlægninger via it-systemer, der gennem feed-back mekanismer
kan synliggøre konsekvenserne af patientens valg. Man kan derfor tale om et betydeligt innovationspotentiale, hvad angår motiverende teknologier, der understøtter
forholdet mellem behandler og patient og dermed har potentiale til at øget patientens viden, selvindsigt og kompliance
 En demografisk udvikling der alt andet lige vil øge antallet af fysioterapipatienter.
 Potentiale for mere effektive forretningsmodeller, hvis mulighederne inden for telemedicin udnyttes.
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5.

Konceptgenerering
I sidste kapitel så vi på fysioterapien i en historisk og samfundsmæssig kontekst for at
beskrive den sammenhæng, hvori udviklingsprojektet finder sted. Vi har set, at der er
nogle ydre faktorer, der presser fysioterapeuterne og deres praksis på forskellig vis –
ligesom der er blevet peget på nogle muligheder for udvikling af den nuværende praksis.
I dette kapitel vil vi se nærmere på, hvordan den konkrete udviklingsproces er foregået
i ELYK-projektet. Her har udgangspunktet ikke primært været, hvilke samfundsmæssige krav, der bliver eller kan blive stillet til fysioterapeuterne og deres praksis, men omvendt: hvordan man med udgangspunkt i konkret fysioterapeutisk praksis kan bidrage
til at udvikle denne praksis. Dette er den brugercentrerede tilgang, og den har taget
udgangspunkt i fysioterapeuternes forståelse af egen praksis. De ydere faktorer beskrevet i forrige kapitel er her til stede som konkret fortolket kontekst af professionsudøvere. Det er altså ikke sådan, at de ydre faktorer ikke er tænkt med i processen, de
findes netop som forstået i forhold til en konkret praksis, hvori også indgår en lang
række andre faktorer: geografisk placering og dermed ’kundegrundlag’, de konkrete fysioterapeuter, der arbejder sammen osv.
Vi beskriver i det følgende, hvordan vi konkret har anvendt den metode, vi beskrev i
kapitel 3.

5.1

Workshops
Som vi beskrev tidligere med udgangspunkt i Muller (2001), så er workshoppen, hvor
forskellige kompetencer mødes om et fælles projekt – eller i et interessefællesskab
som det hedder hos Helms m.fl. (2010) – et godt sted for etableringen af et rum, der
kan åbne for det ukendte ud fra det kendte. I vores sammenhæng har det dog ikke været nok at have et sted, hvor der kunne ske noget anderledes ud fra en kreativ proces.
Med inspiration fra blandt andet ‘User-Driven Design of a Mobile Application for Teenagers’ Language Homework’ (Knutson m.fl. 2010) arbejder vi med en sideløbende analyseproces, som også inddrager skitser, idegenerering og begrebsliggørelser: ”The development team worked with analysis and various design activities in between the
workshops” (Knutsson m.fl. 2010 s.55).
Det er en meget anvendt teknik at afprøve forståelser af løsninger inden for it-udivkling
at møde brugerne i workshops. I Professionel it-forundersøgelse skriver forfatterne
blandt andet: ”Eksperimenter med mock-ups og prototyper er meget effektive teknikker
til at visualisere og simulere udvalgte dele af visionernes it-systemer, inden disse implementeres. Papirbaserede mock-ups, hvor man optegner og skitserer del af systemerne og deres funktionalitet på plancher kan med fordel benyttes som værktøj i en
workshop, hvor man simulerer løsning af udvalgte opgaver.” (Bødker m.fl. 2008 s.206)
Selvom vi ikke har anvendt termen mock-ups, men ’skitsering’, så rammer beskrivelsen
alligevel det element ved forskerteamets præsentation, at det er i mødet med brugerne, at koncepter må stå deres prøve. At afprøver skitser og plancher er en vigtig del af
udviklingsprocessen.
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Den konkrete udviklingsproces er altså foregået som en vekselvirkning mellem to typer
af aktiviteter i to forskellige rum. Etableringen af et kreativt, samarbejdsrum, hvor forskellige kompetencer er blevet sat i spil i forhold til hinanden – ’det tredje sted’, som
beskrevet tidligere. Det andet rum kan vi kalde ’forskerteamets rum’: her arbejder forskere og læringseksperter sammen om at behandle, hvad der er foregået i det første
rum, og der udvikles svar på de konkrete udfordringer, der er rejst i det første rum. I
dette andet rum forsøger forskerne samtidig at begrebsliggøre en forståelse af den fysioterapeutiske praksis. Det handler om, som Ib Ravn også redegør for, at forstå praksis ud fra domænespecifikke teorier, der kan forklare den nuværende praksis. Heri spiller den samfundsmæssige og historiske kontekst en rolle, da den udgør det bagtæppe,
hvorpå teorier (begrebslige forståelser) kan oparbejdes.
I ’forskerteamets rum’ handler det for forskerne om at opstille nye teorier for en forbedret praksis. Men i modsætning til Ravns beskrivelse er det ikke vores opfattelse, at dette meningsfuldt kan foregå uden validering og samarbejde med praksis. Derfor testes
de forskellige forståelser også gennem en tilbagevenden til det første rum. Her fremlægges de forståelser, som er udvundet i laboratoriet, og de diskuteres med professionsudøvere. Der arbejdes også videre med skitser, som er udvundet i laboratoriet som
en del af analysearbejdet – eller de kan i første være fremstillet i en workshop for så
senere at blive bearbejdet i laboratoriet.
Processen tager højde for, at udviklingsprocessen ikke entydigt er en brugergenerering, men heller ikke en top-down-proces, hvor eksperter og forskere designer for nogle andre – en profession de ikke selv er en del af. Det er i vekselvirkningen, man finder
kimen til kreativ udvikling, der samtidig er forankret i en konkret praksis.
Skematisk kan man fremstille processen således:
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Vekselvirkningen mellem disse to rum er udviklingsprocessens abstrakte skridt i den
forstand, at der delvist er dispenseret for praksis i arbejdet. Workshoppen og ’forskerteamets rum’ er netop placeret i afstand fra den praksis, der er selve genstanden for
udviklingsarbejdet. I denne første del er praksis tænkt ind gennem brugercentreringen,
men den er ikke til stede i sin fulde kompleksitet. Praksis inddrages helt konkret, når
processen går fra vekselvirkningen mellem workshops og ’forskerteamets rum’ til afprøvning i praksis.
Praksis inddrages på forskellige måder: dels gennem etnografiske studier af den gældende praksis, dels gennem brugerinddragelsen i udviklingsprocessen og dels gennem introduktionen af en vertikal prototype eller ’funktionel prototype’, der placeres i
praksis som en test af den konceptualisering, innovationsprocessen har ført til.
Der arbejdes således med indtryk af praksis gennem samarbejdet med professionsudøvere, gennem observationer af praksis og gennem andre måder at inddrage praksis på (interviews, videofilming). Forskerne foretager en løbende fortolkning og begrebsliggørelse af professionsudøvernes praksis for at kunne levere informerede
bidrag til innovationsprocessen. I første omgang gennem en dialogisk proces, så gennem skitsering og fælles problemforståelse med professionsudøverne, derefter gennem introduktion af afprøvning af forskellige prototyper og endelig gennem iterative redesigns og opskaleringer.
Med introduktionen af praksis ændrer udviklingsprocessen karakter, da praksis i sig
selv bliver til et loboratorium eller ’udviklingsrum’, hvor man kan observere, hvad der
sker. Når man placerer en prototype i en praksis, så vil praksis – det vil sige klinikker
(klinikejere), ansatte, terapeuter og patienter/klienter – forholde sig til den nye gen-
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stand som noget fremmedartet; noget der ikke plejer at være der. En ny genstand kræver et ’svar’; en handling: man kan ignorere genstanden (hvilket også er et ’svar’) eller
forholde sig til den på forskellig vis.
Det interessante ved denne proces er, hvordan praksis reagerer i forhold til den tænkning, der er indlejret i genstanden. En genstand et tænkt ind i en brugssammenhæng.
Hvordan denne indtænkning af ’omgang med genstanden’ forholder sig, hvad der sker
i praksis er interessant informationsmateriale, der både kaster lys over genstandens
karakter af at være svar på en konkret udfordring i praksis (forbedring): måder hvorpå
man (de involverede) kan forholde sig til genstanden, og det giver ny indsigt i praksis,
som den var før genstanden blev introduceret. De ’svar’ praksis giver på genstanden
siger noget om praksis og siger noget om den forståelse af sammenhæng, de involverede har.
Observationer og refleksioner over en prototype giver ny indsigt i praksisformer og prototypen. Det er vigtigt at skelne mellem disse to som særskilte områder. Man kan gøre
noget ved prototypen, hvis det skønnes, at den ikke fungerer, som den skal – hvis den
ikke leverer de svar, den var tiltænkt. Man kan også forsøge at gøre noget ved den
måde, hvorpå praksisudøvere forholder sig til prototypen/genstanden, men det er, som
vi har set tidligere, noget vanskeligere.
Svaret på de udfordringer, prototypen giver indsigt i, kan altså rette sig mod såvel prototype som adfærd. Man kan korrigere prototypen – redesign – ligesom man kan reflektere over de former for praktisk, prototypen giver anledning til; omgang med prototypen kan i sig selv gøres til genstand for refleksion. Introduktionen af en prototype – et
artefakt – i praksis giver nye informationer om praksis, som forskeren ikke har kunnet
få på anden vis. Det er ved at betragte, hvad der sker i praksis efter introduktionen af
et artefakt, at en øget forståelse for praksis kan opnås. Praksis kan ekspliciteres og
begrebsliggøres på nye måder
Modellen kan derfor udvides med feltet praksis:
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Den sidste del af processen kan i princippet forgå i uendelige loops – iterationer – med
en stadig tilpasning af prototype og praksisformer. Det er også muligt på ethvert tidspunkt at afbryde processen og vende tilbage til et tidligere stadie. Prototypen kan eksempelvis blive afvist af praksis, og man må derfor overveje, hvordan man kommer videre – er der nogle grundlæggende forhold, der ikke har været tænkt med i
processen? Eller er prototypen ’blot’ forkert skruet sammen? Er praksis ikke forstået?
Giver prototypen ikke de gevinster, man havde forestillet sig – eller kan praksis ikke
ændres af andre grunde?

5.2

Udviklingsworkshops i praksis
Udviklingen af ’den digitale patientmappe’ er foregået gennem 3-4 samarbejdsworkshops vekselvirkende med forskerteamets forståelses- og analysearbejde. Forskerteamet har arbejdet med forskellige typer af problemstillinger for at finde de udviklingsmuligheder, der ville give mest værdi til brugerne. Vi har arbejdet med ’problemer’,
’forbedringsmuligheder’ og ’udvikling’, som kan betragtes som forskellige områder,
hvor det er muligt at gå ind i en innovationsproces. Man kan ’reparere’ på noget, man
kan komme til at gøre noget, man ikke kunne før – og endelig kan man have en forestilling om et fremtidigt mål, man vil arbejde hen imod. De to første områder lægger op
til diskrete og inkrementelle innovationsprocesser, mens den sidste er mere dybdegå-
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ende og lægger om til en systemisk, radikal innovationsproces. (jf. OECD 2010; OECD
(2) 2010)
Vi har sammen med fysioterapeuterne forsøgt at indkredse innovationspotentialer ud
fra denne tredeling – og vi har gennemført forskellige ’øvelser’ som eksempelvis ’fremtidsværksted’, som er den form for workshop, der er mest vidtgående.
Problemer

Forbedringer

Udvikling

Bagudrettet

Fremadrettet

Fremadrettet

Hvad vil vi gerne
undgå?

Hvad vil vi gerne
kunne?

Hvor vil vi gerne
hen?

Diskret innovation

Inkrementel innovation

Radikal innovation

De forskellige workshops har haft forskellige formål: problemidentifikation, identifikation
af innovationspotentialer, opbygning af fælles forståelse (forståelsesvalidering), idegenerering, idekvalificering, skitsering, prototypeudvikling og prototypeafprøvning. Denne
opdeling i workshops er inspireret af ‘User-Driven Design of a Mobile Application for
Teenagers’ Language Homework’ (Knutson m.fl. 2010). Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at man i virkelighedens verden ikke kan arbejde med formålene i en lineær proces. En del af at identificere et problem er også at pege på et behov og en ide
til at tilfredsstille dette behov. Hele tiden krydses de forskellige formål i arbejdet med
innovationsprocessen.
Workshopsne har alle været af 4 timers varighed for at sikre, at der har været tid til at
gennemføre forskellige aktiviteter, der på forskellig vis indkredser den problemstilling,
der arbejdes med. Det har været vigtigt at skifte perspektiver og fokus for at sikre, at
deltagerne ikke sidder fast i opfattelser – det har hele tiden været et overordnet formål
at se og tænke på nye måder – dette gælder både i forhold til forståelse af (egen)
praksis, forståelsen af nye muligheder for praksis (forbedringer) og i synet på, hvordan
forbedringerne kan opnås. Workshopsprocessen skulle sikre en åben og åbnende tilgang til hele projektet.

5.2.1

Workshop 0 – en bane kridtes op
Samarbejdet mellem forskerteamet og fysioterapeuterne blev skudt i gang på et fælles
møde, hvor samarbejdet blev diskuteret og de formelle rammer blev lagt fast. Der blev
taget hul på arbejdet med forbedring af fysioterapeutisk praksis gennem en indkredsning af problemstillinger, som lå de deltagende praktiserende fysioterapeuter på sinde.
Udgangen af denne første workshop var en liste med en lang række innovationsbehov
primært inden for diskrete innovationer, altså forestillinger om forbedringer der ikke
grundlæggende ville bringe de involverede fysioterapeuter nye steder hen. En række
af ideerne blev hurtigt droppet af forskerteamet af forskellige grunde, der kunne spænde fra, at noget ikke lå inden for projektets formelle rammer, noget blev opfattet for ’for
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teknisk’ eller ’urealistisk’ inden for projektrammen og andet blev forkastet af ’tilfældige’
årsager.
I processen med at ’vælge’, hvilke veje innovationsprocessen skal gå, er der mange
forskellige ’motiver’ i spil. Fysioterapeuterne og forskerne har motiver, der spænder
mellem professionsforståelse og personlige idiosynkrasier. Beslutningerne i innovationsprocessen kan derfor ikke udelukkende ses som rationelle og informerede, men
skal ses som en del af en ’følen sig frem’. Også derfor har det været vigtigt, at processen har søgt at indkredse problemstillinger, koncepter, udkast, skitser osv. i en åben
proces, der har arbejdet med perspektivforskydninger, så de endelig valg har overlevet
flere ’diskussionsrunder’.
Der blev fremanalyseret tre temaer med innovationspotentialer, som projektet skulle
arbejde videre med:
1. Forbedring af muligheder for at vise patienters fremskridt i et behandlingsforløb (patientportfolie)
2. Videndelingværktøj
3. Efteruddannelse: drift og udvikling af klinik
Det er naturligvis interessant efterfølgende at kigge tilbage og se, at to af de tre områder, der blev peget på indledningsvis er blevet til noget. Projektet har virkeliggjort ’forbedring af muligheder for at vise patienters fremskridt’ (der indgår som en substantiel
del af den ’digitale patientmappe’) og etableret et nyt efteruddannelsesprogram med
opstart, drift og udvikling af klinik.
Punkt 1 beskrives i arbejdspapirerne: ”Formålet er at dokumentere patientens nuværende tilstand og bruge dette som baseline i forløbet. Desuden vil det være oplagt at
betragte det som en mulighed for patienten for at fastholde oplysninger og informationer, som fremlægges af behandleren. Instruktioner til, hvad man skal gøre.” (Arbejdspapir efter første arbejdsmøde med fysioterapeuterne)
For at arbejde videre med denne ide blev igangsat feltstudier med observationer af klinikarbejdet og videooptagelse af fysioterapeutisk behandling. Især sidstnævnte var i
denne indledende fase afgørende for forståelsen af den fysioterapeutiske praksis. Videooptagelserne blev fortaget af fysioterapeuterne selv og efterfølgende stillet til rådighed for forskerne. Det gav forskerteamet en mulighed for ganske tæt på at følge en
behandlingspraksis, det ellers kan være vanskeligt at komme tæt på.
Feltstudierne følger fase et i ELYKs innovationscirkel. Innovationsprocessen er i denne
forståelse afhængig af, at forskerne har en vis forståelse for den praksis, som er genstand for innovationsprocessen. Det er samtidig nødvendigt at forskernes forståelse
brydes med professionsudøvernes – ligesom professionsudøvernes egenforståelse
skal brydes med eksperternes: Ingen(s) forståelse får lov at stå som endelig, da alle
faste forståelser virker forhindrende ind på innovationsprocessen. Samtidig er det vigtigt, at processen har et mål, så dynamikken og resultaterne kan evalueres og bedømmes.
De etnografiske studier blev behandlet af forskerne og udgjorde en forforståele for projektets videre arbejde.

Konceptgenerering

79/137

5.3

Validering af problemidentifikation med brugere
De forståelser og analyser, forskerne har lavet ud fra de forskellige indsamlinger af materiale (data): deskresearch, feltstudier, interviews osv. bearbejdes og præsenteres for
professionsudøverne i nye workshops. Som vist i modellen er der tale om en vekselvirkningsproces, hvor forståelser, konceptualiseringer, skitser og forslag hele tiden gøres til genstand for fælles bearbejdelse i udviklingsteamet. I processen blev der i workshops arbejdet med præsentationer af forståelser, nye iscenesættelser for at generere
nye forståelser af problemer, udfordringer og innovationspotentialer og der blev løbende arbejdet med skitseringer af, hvordan disse udfordringer kunne blive mødt.
De tre temaer, der blev formuleret efter første møde (workshop 0) blev bearbejdet i en
ny workshop (workshop 1). Eksempelvis blev ’patient-portfolien’ bearbejdet, og der udkrystaliseredes en dybere forståelse for, at den måtte indeholde i det mindste tre undertemaer:
1. Visualisering
2. Netbaseret samarbejde mellem klient og fysioterapeut (Den digitale patientmappe)
3. Adfærdspåvirkning i hjemmet
Visualisering forstås her som fastholdelse af kommunikation og baseline, dokumentation af fremskridt, videoinstruktion af øvelser, komparativ iagttagelse evt. med ’plotter’
eller lignende. Behandlingslokalet kan transformeres, så det kan opsamle data (video
og andet) og visualisere data på en (stor)skærm, der også er koblet nettet, så andet
datamateriale kan hentes ind i lokalet med henblik på samtale mellem patient og terapeut. Tilsvarende kan træningslokalet transformeres så det bliver muligt at lave komparativ selviagttagelse.
Visualiseringen kan fortsættes i et netbaseret samarbejde gennem en digital patientmappe, som også muliggør adfærdspåvirkning i hjemmet. Dels gennem den kommunikation, der ligger i en digital patientmappe og dels gennem intelligente feedbackmekanismer – hvor diverse teknologier selv opsamler informationer og giver en passende
feedback til klienten.
Disse skitseringer og beskrivelser af henholdsvis problemstillinger og løsninger foregår
i en pendling frem og tilbage i workshoppen, hvor fysioterapeuter og forskerteam afprøver forståelser og løsninger:

(Workshop 1: fysioterapeuter beskriver udfordringer og ønsker; post-it)
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Workshoppene blev dokumenteret med video- og lydoptagelser og resultatet af arbejdsprocesserne blev fastholdt gennem de materialer, der blev produceret under
workshoparbejdet. Efterfølgende blev al materiale efterbehandlet og analyseret, som
beskrevet tidligere. Efter første workshop blev eksempelvis al det materiale, der havde
relevans for ’den digitale patientmappe’ samlet og analyseret. Analyseresultatet blev
præsenteret for fysioterapeuterne til workshop nr. 2 blandt andet i en powerpointpræsentation:

(Powerpoint slide 3, 4, 5 og 9 som oplæg til workshop 2)
Disse præsentationer var forskerteamets forsøg på at forstå en praksis og konkretisere
de løsningselementer, som parterne i fællesskab havde skitseret. Præsentationerne
blev diskuteret og skærpet.
Der blev også præsenteret skitser, der blev mere konkrete, men stadig tentative i forhold til fysioterapeuternes konkrete praksis:
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Visualiseringsskærm koblet op på nettet (patientmappen)

Her ser vi en transformation af behandlingsrummet, som udgør et af de tre rum, udviklingsarbejdet kom til at dreje sig om: behandlingsrum, træningsrum og hjemmerum.
Ideen med denne skitse (som det stadig er) er at afprøve forståelsen af, hvad det vil
sige at visualisere i behandlingsrummet. Denne skitse blev afvist, da den ikke tager
højde for, at patienten ikke nødvendigvis ligger et bestemt sted på en bestemt måde.
Desuden kan fysioterapeuten ikke se sig selv i denne situation, da den virker begrænsende på handlefrihed, og ikke tager højde for fysioterapeutens bevægelsesmønster i
lokalet. Fysioterapeuten vil måske foretrække at sidde med en bærbar computer. Også
en storskærm på væggen blev afvist som en farbar vej til visualisering i behandlingsrummet, da en storskærm heller ikke ville passe til terapeutens arbejde

5.4

Koncept for den digitale patientmappe
Konceptet for den digitale patientmappe er blevet udviklet i en iterativ proces med inddragelse af viden og erfaringer fra mange steder – ikke mindst gennem inddragelsen af
48
fysioterapeuterne som den primære brugergruppe.
Fra den første workshop og frem er forskellige mål blevet diskuteret, differentieret, forfinet, opgivet, forskudt osv. Det har vist sig, at der kan være langt mellem den forståelse, brugeren og resten af udviklingsgruppen umiddelbart har haft af egne og andres
formuleringer i forhold til mål, ønsker og behov på den ene side, så på den anden
hvordan disse ønsker, mål og behov har set ud i lyset af gennemprøvninger eller gennemspilninger af deres indløsning.
Gennem de mange instanser er der til sidst blevet destilleret følgende mål for patientmappen:
 Registrering af baseline gennem forskellige notationer (eks: beskrivelser, talindikatorer (eks: smerteskema), billeder, videoer osv.)inden start af behandling, der
 kan fastholdes i en form som patienten kan forstå og tilgå
 indgå som dokumentation for udvikling i behandlingsforløbet
48

Det kan diskuteres, om patienterne i højere grad skulle have været inddraget i udviklingen. Da ELYKprojektet er rettet til SMV-er, og klinikkerne (og terapeuterne) blev betragtet som den umiddelbare målgruppe, blev patienterne først inddraget i en vurdering af den digitale patientmappe, efter at den var udarbejdet.
Patienterne er således udelukkende inddraget i en vurdering af prototypen under afprøvning.
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Øge patientens motivation gennem visualisering af progressionen i behandlingen
Have adgang til patientens egen beskrivelse af problemet (’førskema’)
Være i stand til at vise (visualisere) patientens fremskridt
Øge patientens evne til at huske de instruktioner (øvelser) og derved øge ’compliance’
Øge patienternes forståelse af deres diagnose gennem fastholdelse (lyd-/videoklip
med terapeutens ’opsamling’ af den enkelte behandlingsgang: diagnose, råd og vejledning, anbefalinger m.v)
Øge patienternes indsigt i årsag og virkning ift. diagnose og helbredelse: forståelse
af terapeutens forklaringer om årsager om eks. bevægelseshæmning (eks. dårlig
siddestilling) og demonstration af, hvordan dette kan undgås (eks: korrekt siddestilling)
Forbedre kommunikationen mellem patient og fysioterapeut gennem fastholdelse af
denne
Generelt øge dokumentationen af behandlingen og dens resultater – også ift. relevante tredjeparter

Det er vigtigt for fysioterapeuterne, at opnåelsen af dette ikke betyder ekstra arbejde,
og at de kan inkluderes i den almindelige behandling. Det betyder, at det skal være
muligt at tilgå, ændre og inddrage nye elementer i det samme forløb, hvor patienten og
fysioterapeuten interagerer.
Arbejdet med konceptet har genereret en indsigt i, hvad der vigtig i den fysioterapeutiske praksis og dermed den sammenhæng, ’Den digitale patientmappe’ skulle indgå i.
Designprincipper er således kondenseringer af de rammer, der i konteksten sættes for,
at en ny praksis kan være plausibel. Rammer som innovationen må respektere for at få
en chance for at blive implementeret. Efter en eventuel implementering vil innovationen
selv indgå i konteksten og dermed ændre på den oprindelige kontekst, og den vil så
være med til at ændre andre praksisformer. Men en forandring – en ny procedurer, et
nyt objekt – må indledningsvist accepteres af brugerne, når der ikke foreligger andre
magtmidler.
Følgende designprincipper blev formuleret for konceptet for ’Den digitale patientmapp’:







Nem og hurtig adgang direkte i behandlingsrummet
Ikke skabe forhindringer for andre aktiviteter, der foregår mellem patient og terapeut
Ikke skabe forhindringer kontakten (mundtlig/visuel kommunikation) med patient
Mobilt
Mulighed for at optage lyd, billede og video
Mulighed for at vise optagene lyd, billede og video direkte til patienten med henblik
på samtale
 Mulighed for efter behandlingsgangen at give patient adgang til lyd, billede og video
optaget i behandlingsrummet/træningsrummet
 Håndholdt operation af evt. fysiske artefakter
 Webbaseret
Disse designprincipper kan opfyldes, hvis terapeuten kan have et håndholdt/bærbart
apparat med adgang til forproducerede elementer, der nemt kan lægges ind i en digital

Konceptgenerering

83/137

patientmappe, hvori også ’førskemaet’ kan lægges ind allerede inden første konsultation.
Grundkonceptet til opfyldelse af disse designprincipper består i en webbaseret ’digital
patientmappe’, som fysioterapeut og patient har adgang til. Mappen skal kunne indeholde en lang række filformater. Terapeuten skal have nem adgang til at lægge filer ind
i mappen og have nem adgang til at producere filer, der direkte kan lægges i mappen.
Løsningen består i en metode til fastholdelse af den kommunikation, der foregår mellem terapeut og patient. Der er derfor udviklet en prototype for en digital patientmappe,
hvori terapeuten kan lægge materialer og ressourcer, der kan tilgås af patienten: videoinstruktioner af baseline, øvelsesinstruktioner, afsluttende opsamling af den enkelte
gang, som patienten kan genhøre eller gense evt. sammen med en fortrolige.

(Konceptet for den digitale patientmappe)

5.4.1

Den digitale patientmappe i en forestillet brugssituation
Når patienten bliver kaldt ind til fysioterapeuten har denne allerede åbnet ’Den digitale
patientmappe’ på sin mobiltelefon. Her ser fysioterapeuten på det ’førskema’, patienten
har udfyldt på nettet, og som automatisk er blevet lagt ind i patientmappen som en del
af patientjournalen. Terapeuten kan her se, hvordan patienten opfatter egen fysiske situation: hvor det gør ondt, hvor meget det gør ondt og under hvilke omstændigheder.
Førskemaet udgør en del af den baseline, terapeuten går i gang med at registrere efter
den indledende samtale. Førskemaet indeholder et VAS-skema, som patienten har udfyldt og terapeuten spørger ind til det. Terapeuten og patienten opdaterer i fællesskab
VAS-skemaet direkte på mobilen. Baseline registrerer terapeuten desuden gennem et
billede patienten taget med mobilen. Hun anvender et lille tegneprogram med pile for
at præcisere billedinformationen, klikker ’gem’ og det annoterede billede uploades i patientmappen. Billedet er tidsstemplet og kan indgå i en senere dokumentation af hele
forløbet. Terapeuten laver en lille videofrekvens med patienten, som patienten og terapeuten ser i fællesskab. Det drejer sig om, hvordan patienten holder sin nakke, når han
sidder ved et bord. I forlængelse af gennemseningen af denne 35 sekunders sekvens
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udspiller der sig en samtale om korrekt holdning ved stillesiddende arbejde. Patienten
forstår terapeutens beskrivelse af årsagen til ’ondt i nakken’, da patienten godt kan se,
at han ikke holder nakken, som han selv troede.
Ved anden konsultation tager terapeuten et nyt billede af patienten, og det sammenlignes med baseline-billedet. Dette danner udgangspunkt for en samtale om de øvelser,
patienten har lavet mellem de to konsultationer. Terapeuten gennem en af øvelserne
igen, men laver som følge af samtalen lidt om i den. Hun beder patienten lave øvelsen
mens hun videofilmer ham. Hun instruerer ham nøje i hver enkelt element i øvelsen og
kommer med både anerkendende og ’pressende’ kommentarer, så øvelsen gennemføres optimalt. Terapeuten klikker ’gem’ på mobilen og videofilmen uploades til patientmappen.
Ved den tredje konsultation virker patienten modløs, da han ikke synes, det går fremad. Han øver og øver, men får stadig hovedpine efter få timer ved computeren. ’Behandlingen virker ikke’, siger han. Terapeuten filmer patientens bevægelser med hovedet. De ser videoen igennem sammen og sammenligner med den første video. At det
er gået meget frem, er nu meget tydeligt for patienten. Terapeuten beder patienten lave
en af øvelserne igen. Terapeuten justerer dog øvelsen og giver nye instruktioner. Øvelsesvideoen uploades i patientmappen.
Hjemme laver patienten de øvelser, han har fået anvist. Han går ind på sin sundhedsside på nettet og ser øvelsesvideoen igennem, hvorefter han laver øvelsen. I den ene
øvelse er der noget, han ikke helt kan få til at passe, og han beder derfor sin kone se
videoen sammen med ham. De får snakket om, hvordan øvelsen skal laves, så den
bliver perfekt gennemført.
Patientens kone har med deres digitale kamera endvidere taget et billede af ham, medens han har siddet og arbejdet ved computeren. Patienten uploader billedet til patientmappen, så han kan diskutere siddestilling med terapeuten til næste konsultation.
’Den digitala patientmappe’ indgår i patientens elektroniske journal, der bliver lagret på
såvel klinikkens webbaserede klinikmanagementsystem. ’Den digitale patientmappe’
bliver endvidere automatisk gemt på patientens ’sundhedsside’ på www.sundhed.dk,
hvor patienten har adgang til den gennem sin NEM-ID.
’Den digitale patientmappe’ vil til enhver tid kunne indgå i den dokumentation af behandlingsforløbet, ligesom der kan trækkes data til en kvalitetsvurdering af forløbet.

5.5

Prototypeudvikling
Det er afgørende for ovenstående forløb, at alt, der foregår i klinikken, kan afvikles
med en håndholdt device.
For at afprøve, om konceptet vil kunne fungere i den fysioterapeutiske praksis, skulle
der udvikles en prototype.
Efter de to første workshops/møder (0 og 1) bevægede projektet sig som tidligere beskrevet fra skitsering til prototype – eller fra scenarietænkning til prototyping, som det
også kan beskrives. Der blev udviklet mere og mere detaljerede artefakter, der skulle
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simulere en forandret praksis. Fra at sætte kasser op i rummet, hvor man gik fra den
ene til den næste med papirer i hånden for at simulere data-flow, blev designprincipperne efterhånden mere og mere klare. Der blev efterhånden sat principper op, som
blev vurderet til at være gennemprøvede til at gå til en funktions

(Præsentation af designprincipper for den digitale patientmappe)
For forskerteamet blev der efterhånden brug for en mere teknisk beskrivelse af, hvad
en prototype skulle kunne. Nedenstående model viser datavejene på et tidligt tidspunkt
af prototypeudviklingen, hvor også et samarbejdsrum mellem flere terapeuter var tænkt
ind i prototypen.

Real life

(Teknisk model for prototypeudviklingen)49
”En prototype er en simpel version af (en del af) et tænkt it-system. Selv om prototypen
således ikke må forveksles med et færdigt system, er en væsentlig fordel ved at benytte prototyper frem for beskrivelser (på papir), at prototypen på udvalgte områder udvi49

T4-delen blev senere slettet fra prototypen, så den kun tog højde for samarbejdet mellem patient og klinik
(terapeut)
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ser konkrete og håndgribelige egenskaber, som er tæt på et færdigt systems egenskaber. Derfor kan en prototype på en helt anden vis gøres til genstand for kvalitative vurderinger i forhold til dens tænkte anvendelsessituation. Ved at benytte prototypen i simulerede eller virkelige arbejdsomgivelser kan brugere konkret forholde sig til
udformning af funktionalitet, grænseflade og interaktionsformer.” (Bødker m.fl. 2008
s.321)
Ud fra den tekniske beskrivelse og designprincipperne udviklede forskerteamet en prototype i Google Docs (GD). I GD kunne terapeuten oprette en mappe, som han eller
hun kunne dele med patienten. Patienterne kunne separeres, 50 så de kun kunne se deres egen mappe. I mapperne kunne terapeuten lægge billeder, videoer og dokumenter.
Prototypen blev afprøvet i workshop 2. Efter en grundig præsentation skulle terapeuterne først bedømme og siden afprøve prototypen. Resultatet var nedslående.
Afprøvning af prototypen gjorde det meget klart, at der var tekniske udfordringer, hvoraf stabil netforbindelse var en af dem. Vigtigere var det dog, at designet ikke overholdt
et af de fundamentale designprincipper, nemlig princippet om enkelthed. Konceptet var
udarbejdet ud fra ’enkelhed’, og ud fra et princip om, at der ikke måtte gå tid fra den
egentlige behandling. Der måtte ikke genereres spildtid i patientens optik.
Der skulle klikkes 17 gange for at gennemføre hele operationen, hvilket ikke kan siges
at være ’simpelt’. Desuden ville operationen tage for lang tid, medmindre en del af de
indledende operationer kunne lægges over til en sekretær, der kunne forberede patientmappen inden patienten mødte op til behandling. Denne løsning blev ligeledes afvist af fysioterapeuterne.
”Afprøvningen viser, at designet ikke er effektivt i den forstand at det er besværligt at
bruge. Det er besværligt at kopiere, navigere og uploade i vores design. Kopieringsproblemet er det største problem. Problemet med integration mellem klinikkens eksisterende systemer og vores design blev løst med et link,” hedder det blandt andet i noterne fra workshop 2.
Afprøvningen satte også en refleksion i gang om prototypen. Hvor meget skal der til,
før en prototype er kvalificeret til at være en vertikal eller funktionel prototype? Dette
spørgsmål kan kun besvares ud fra den kontekst, prototypen indgår i. Vores prototypeafprøvning demonstrerede, at den kun kunne kvalificere til at være en horisontal prototype. Arbejde demonstrerede også, at der skulle udarbejdes en ny prototype, som
teamet måske ikke havde tilstrækkelige tekniske kompetencer til at løse. Gennem et
intenst arbejde med forskellige kombinationer af en række gratis web-baserede værktøjer, blev der udarbejdet en prototype, som tilsyneladende kunne realisere de fleste af
de ideer, der lå i konceptet.
Det endte med, at teamet udarbejdede en ny prototype ud fra android-telefonen ’HTC
Desire’ og servicen ’Dropbox’. Telefonen og services arbejder sammen på den måde,
at telefonen understøtter Dropbox og automatisk overførsel af data mellem telefon og
Dropbox.

50

I den pågældende prototype var patientmapperne dog ikke separeret, hvilket også kom frem i refleksionerne over prototypen. Det var dog muligt forholdsvis nemt at sørge for separation med den opsætning, der
var valgt til prototypen.
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Prototypen fungerer ved, at terapeuten opretter patienten i Dropbox – enten før konsultationen eller som en del af denne. Terapeuten lægger relevante data (videoer, billeder
og lyd) ind mappen direkte fra telefonen, der også bruges til at dataproduktion (som
kamera og diktafon). Terapeuten ’deler’ patientmappen med patienten, hvorved patien51
ten har adgang til mappens indhold.
Prototypen blev præsenteret og afprøvet på workshop 3. Under afprøvningen kunne
man allerede se, at prototypen genererer ny viden ved brug. Da en terapeut skulle
prøve at gennemføre en ’patienttilpasset øvelse’ blev det åbenbart, at den mundtlige
instruktion, der fulgte optagelsen af ’patienten’ var en afgørende forbedring i forhold til
den måde, prototypen var tænkt, hvor det udelukkende var det visuelle, der havde været i fokus.

(”…så svajer du i din ryg, og du kommer helt op i strakt, pust ud medens du er der oppe…”, terapeut, Workshop 3)
Prototypen blev som sagt godt modtaget af terapeuterne, og i rapporten fra workshoppen hedder det blandt og andet: ”Ifølge de deltagende fysioterapeuters udsagn viser
afprøvningen, at designet indeholder store potentialer. De var primært begejstrerede
for videodokumentation af baseline progression samt videoinstruktion og videoopsamlingerne. Ligesom det, at patienten kunne tilgå mappen, var positivt. Ideen med en
medierende skærm og i det hele taget at anvende visualiseringerne som et interaktionspotentiale mellem patient og fysioterapeut blev opfattet meget positivt…”
Prototypen blev vurderet til at være kvalificeret til afprøvning i fysioterapeuternes egne
praksis.

51

Delingen kan ikke foregå direkte fra telefonen, så det kræver, at terapeuten før eller efter konsultationen
deler mappen via computer.
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5.5.1

Vurdering af prototype
Som tidligere nævnt er udviklingsprocessen ikke færdig med den udviklede prototype,
der stadig skal ses som ’et forslag til forbedring af praksis’. Det er gennem den nye
praksis, som i dette tilfælde også involverer en genstand – patientmappen – at konceptet bliver udfordret.
Efter udarbejdelsen af den funktionelle prototype ændrer udviklingsarbejdet karakter,
da man ikke længere kan ’nøjes med’ at være i det beskyttede rum, som en workshop
udgør. Prototypen møder i den allerede etablerede praksis en række udfordringer, som
giver øget indsigt i forskellige elementer, som det er vigtigt at holde adskilt, hvis man vil
forstå processen og dermed, hvordan der kan arbejdes videre med det udviklede koncept:





Brugerne
Prototypen
Konteksten
Konceptet

Selvom prototypen er udviklet i tæt samarbejde med brugerne, er det ikke sikkert, at
brugerne helt forstår, hvad prototypen kræver af dem, når de tager den i anvendelse.
Eller det kan være, at man har undervurderet kravet om ’oplæring’ i brug af prototypen,
så der ikke opstår for store udfordringer, når prototypen tages i brug. At ændre praksis
er som tidligere beskrevet vanskeligt. Derfor kræver det også, at brugerne er ordentlig
forberedt.
Hvis det af brugerne opfattes som meget mere besværligt at gøre tingene på en ny
måde, er der ikke særlig stor sandsynlighed for, at prototypeafprøvningen vil blive vurderet som en succes.
Omvendt er brugerne også i afprøvningen en del af den iterative udviklingsproces.
Gennem den konkrete anvendelse af prototypen har brugerne de bedste forudsætninger for at tilpasse både prototype og brug til den konkrete situation. Det bliver her brugen i praksis, der bliver den centrale motor i den videre udvikling af prototypen, hvilket
giver input til konceptet, der løbende kan tilpasses.
Der vil også være forhold ved prototypen, som skyldes, at den netop ikke er et færdigt
produkt, men kun besidder visse af de funktionaliteter eller funktionsmåder, som ligger
i konceptet. Uhensigtsmæssigheder ved prototypen skal noteres af brugere og observatører, så prototypen enten kan tilpasses – eller betydningen af den opnåede indsigt
skal vurderes i forhold til konceptet.
Når eksempelvis fysioterapeuterne ikke kan dele patientmappen direkte fra deres telefon, så er det en mangel ved funktionalitet ved prototypen, men ikke nødvendigvis et
problem ved konceptet, der fordrer en anden måde at oprette patientmappen på. Den
udviklede prototype spiller ikke sammen med klinikkernes administrative services, så
prototypen er mangelfuld på en række områder.
Det må i vurderingen af feedback fra forskellige brugere overvejes, om det er prototypen, der er (hoved)kilden til evt. oplevede uhensigtsmæssigheder.
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Konteksten for afprøvningen spiller ligeledes en vigtig rolle. Selvom prototypen placeres i den kontekst, som konceptet er tiltænkt, er konteksten stadig ’den gamle kontekst’, der således ikke har tilpasset sig den brug, konceptet fordrer. Enhver ændring af
praksis vil samtidig påvirke den kontekst, den foregår i. Med en innovations første fase
– prototype i nærværende eksempel – eksisterer der således en samtidighed mellem
den tidligere praksis og kontekst og den innoverede praksis.
Afprøvning af prototypen giver naturligvis også indsigt i konceptet. Det er vigtigt, at
man bruger oplevelser med prototypen som input til vurdering af konceptet. Selvom et
koncept i princippet kan være godt, så er et koncept kun innovativt, hvis det kan implementeres som en (oplevet) forbedring af praksis: billigere, mere, bedre.
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6.

Intervention i praksis og re-design

6.1

Konktekstbeskrivelse for test/afprøvning
Efter at vi sammen med repræsentanter for fysioterapifeltet havde udviklet en prototype på den digitale patientmappe var næste skridt at træffe aftaler om afprøvning i en
række private klinikker. Prototypen er udviklet sammen med repræsentanter for to fysioterapiklinikker, som også efterfølgende meldte sig til at afprøve den.52 Derudover
traf vi aftale med yderligere to klinikker om deltagelse i udviklingsforsøget. På to klinikken deltog én fysioterapeut i forsøget, på én deltog to fysioterapeuter og på den fjerde
klinik deltog tre fysioterapeuter, således at vi i første afprøvningsfase havde samarbejde med 7 fysioterapeuter, hvoraf de fire var ejere eller medejere af klinikkerne, og de
resterende tre var indlejere.
Hver deltagende fysioterapeut forpligtede sig til at afprøve den digitale patientmappe
med mindst fem patienter samt at opsamle erfaringerne med afprøvningen i et skema
udarbejdet af medarbejderne i ELYK. Derudover indvilligede de deltagende fysioterapeuter i at stille sig til rådighed for uddybende interviews.
De fire klinikker, der deltog i afprøvningens første fase, var vidt forskellige, hvad angik
størrelse og profil og lå i forskellige landsdele. I alle fire klinikker var det ejeren eller
ejerne af klinikken, der var primus motor for udviklingen og afprøvningen af den digitale
patientmappe. Rekrutteringen af klinikejerne skete gennem fysioterapeuternes fagforening, Danske Fysioterapeuter, hvor tre af klinikejerne sidder eller har siddet i bestyrelsen for privatpraktiserende fysioterapeuter.
De tre af klinikkerne var forholdsvis sammenlignelige, mens den sidste klinik adskilte
sig ved at være en enkeltmandsklinik.

6.1.1

En stor klinik i en mellemstor sjællandsk provinsby
Den første klinik er en større virksomhed med tre ejere og 10 indlejere. Klinikken ligger
i en middelstor provinsby i et sundhedshus, der også omfatter læger, speciallæger og
fodterapeuter. Klinikken har tilknyttet et træningscenter med både fitnessmaskiner og
holdtræning. De tilknyttede fysioterapeuter har et vidt aldersspænd og en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Behandlingen foregår hovedsageligt på brikse, der er
adskilt af gardiner, men klinikken råder også over enkelte lukkede rum. Klinikken har
en del ældre patienter samt en hel del patienter i genoptræningsforløb. Klinikken tilbyder som noget særligt den avancerede behandling Fokuseret ESWT (Chokbølgeterapi), hvor lydimpulser sendes ned i det beskadigede væv, Desuden tilbydes diagnosticering via ultralydsskanning. Klinikken anvender klinikmanagementsystemet ”X-dont”.
Der føres elektroniske journaler, og der er mulighed for at maile træningsprogrammer
bestående af videoklip til patienterne, hvilket fysioterapeuterne benytter sig af i varierende grad. Det er muligt at bestille tid ved at maile til sekretæren eller, som noget nyt,
ved hjælp af en web-formular.

52

Omend den ene startede afprøvningen væsentlig senere end den anden bl.a. pga. travlhed med et andet
udviklingsprojekt.
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Fysioterapeuterne har hver deres arbejdsplads med computer, der står i et fælles kontor, der ligger bag receptionen, hvortil patienterne ikke har adgang. Journalskrivning og
anden dokumentation foregår således efter konsultationen. Det sker enten umiddelbart
efter eller når der i løbet af dagen opstår en pause. Denne dokumenteringsproces stiller store krav til fysioterapeutens hukommelse, men sikrer til gengæld, at journalskrivningen finder sted i rolige omgivelser. Generelt er brugen af it forholdsvis traditionel,
idet den er delt op en administrativ del, der understøtter klinikkens drift og afregning og
en sundhedsfaglig dokumentationsdel, der handler om henvisninger, samtykkeerklæringer og journaler, der hovedsagelig udveksles med andre sundhedsprofessionelle,
typisk den behandlende læge. Dog oplever klinikken det som et problem, at deres itsystem ikke er i stand til at modtage e-post fra sygehuse og kommuner; herunder især
billeddiagnostisk materiale og genoptræningsplaner, hvilket begrænser dem i udviklingen af deres journalføring[1] Kommunikationen mellem fysioterapeut og patient er derimod kun i ringe grad digitaliseret. F.eks. er det først for nyligt, at fysioterapeuterne har
fået deres egen mailadresse på klinikken. Ikke desto mindre er klinikken meget interesseret i de muligheder for kvalitets- og forretningsudvikling, som digitale teknologier
rummer.

6.1.2

Sportklinikken:
Den anden klinik er en mellemstor klinik beliggende i en mellemstor by på Vestsjælland. Klinikkens ejer er en yngre mand, der har overtaget den for to år siden. Klinikken
har derudover 7 fysioterapeuter, der lejer sig ind. De er alle relativt unge og flere (tre
ud af 8) har en videreuddannelse inden for MacKenzie-terapi. Klinikken har udover behandlingsfaciliteter også et mindre træningscenter.
Derudover har klinikken et testcenter, der tilbyder en række målinger, der primært er
rettet mod aktive idrætsudøvere. Således tilbyder klinikken en række ydelser, der er
særligt rettet mod understøttelse og optimering af patienternes træning såsom laktatmålinger (målinger af mælkesyreniveauet i patientens blod), bevægeanalyse ved hjælp
af Kine 2D analyseringssystemet og elektronisk muskelstimulering med henblik på at
give mere effektiv træning med mindre risiko for skader. Derudover tilbyder klinikken at
udarbejde sundhedsprofiler.
Klinikken har altså en vifte af tilbud til især aktive idrætsudøvere og har udviklet en
række ydelser, der henvender sig til folk, der gerne vil forbedre deres idrætsudfoldelse.
Denne profil understøttes af at klinikkens ejer er en meget aktiv eliteidrætsudøver og at
flere af de andre fysioterapeuter har en baggrund som idrætsterapeuter, såvel som har
erfaring med behandling af sportsudøvere på eliteplan (i alt 4 ud af 8). Klinikkens særlige profil fremgår tydeligt af hjemmesiden, hvor kundernes resultater fremhæves i form
af små beretninger ligesom man også kan læse om ejerens egne idrætspræstationer.
Følgende nyhed kunne man således læse på klinikkens hjemmeside d. 10.10 2011:
”Rasmus Henning, Danmarks bedste langdistance triatlet, deltager natten mellem lørdag og søndag (d. 8/9. oktober 2011) i verdens mest prestigefyldte stævne, Hawaii
Ironman. Målet er at vinde. Rasmus blev for 2 år siden nr. 5, dengang stillede han op
med en brækket hånd. Sidste år gik meget galt og den forventede topplacering udeblev. Morten og Jacob testede i januar Rasmus Henning gennem 1 uge bl.a. med vores avancerede og unikke Kine elektroder (se testcenter for nærmere info). Der blev
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lavet både løbe, cykel, styrke og stabilitetstest. Test resultaterne lagde herefter grund
til det styrke/stabilitetsprogram vi efterfølgende lavede for Rasmus Henning. Et program han siden har fulgt med rigtig god effekt. Et godt program gør det bestemt ikke
alene, Rasmus har viljen og styrken, men alt skal klappe for at det ultimative mål kan
opnås. Derfor ønsker vi alle et stort HELD OG LYKKE til Rasmus Henning på lørdag.
Løbet kan følges live på: www.ironman.com54”
Som det fremgår af citatet spiller træning og hårdt fysisk arbejde en vigtig rolle for klinikkens arbejde, men den mentale indstilling er lige så vigtig. Således spiller fysioterapeuten en vigtig rolle som en fagperson, der på baggrund af faglig viden og sundhedsteknologi coacher sportsudøveren frem med den ultimative præstation.
Ikke overraskende spiller træning og livsstilomlægninger også en stor rolle i klinikkens
mere traditionelle behandlinger og generelt ser både ejeren og de andre fysioterapeuter det som en væsentlig faglig opgave at bidrage til at patienterne kommer i bedre
form og bliver bedre til at passe på deres krop. Et engagement som også ELYKs medarbejdere er kommet til at mærke gennem gentagne opfordringer til at begynde at motionere og holde op med at ryge.
Det er da også tydeligt at klinikken har en del patienter, der kommer med sportsrelaterede lidelser. Under et besøg på klinikken overværede vi således ejeren behandle en
kvinde i 40’erne for en hælskade, der havde forhindret hende i at løbe igennem det
sidste år. Hun havde været hos flere andre fysioterapeuter for at få hjælp, men indtil
videre uden resultater. Hun havde nu henvendt sig til denne klinik i håb om, at de kunne hjælpe hende af med skaden, så hun kunne genoptage sin løbetræning. Den behandlende fysioterapeut begyndte med at undersøge hende ved at palpere det berørte
område, hvorefter han gik videre til at massere det. Efter at have masseret i nogle minutter hentede han et apparat, som han brugte til at give elektriske impulser, hvilket varede ca. et kvarter. Herefter afsluttede han behandlingen.
Klinikken har fire lukkede behandlingsrum, fitnessrum med maskiner samt en gymnastiksal, der bl.a. bruges til træning med bold. Derudover har klinikken et lille rum med
tekøkken, hvor fysioterapeuterne kan holde pause. Journalskrivning og andet computerarbejde foregår enten i behandlingsrummene, hvor fysioterapeuterne kan medbringe
deres bærbare computer eller i hjørnet af venteværelset, hvor der er opstillet en stationær computer. På denne klinik skrives der således hovedsagelig journal som en integreret del af konsultationen, hvor fysioterapeuten løbende taster de vigtigste oplysninger ind mens patienten fortæller. Også her er klinikkens it-systemer opdelt i en
administrativ og en sundhedsteknologisk del, mens kontakten med patienterne udelukkende går gennem sekretæren eller foregår in situ.
Klinikken fremstår således som særdeles driftig; idet den har formået at udvikle tilbud
til ikke plot deciderede syge patienter, men også til raske mennesker, der har brug for
fysioterapeuternes særlige faglighed for at opnå den livsstil eller de resultater, de ønsker. Hermed har de formået at udvide deres marked til at opfatte ydelser også uden
for de behandlinger, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Samtidig bærer klinikken præg af en meget positiv og energisk atmosfære, hvor fysioterapeuterne er optagede af faglig sparring.
53
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6.1.3

En mellemstor klinik i en mindre provinsby
Den tredje deltagende klinik ligger i en mindre by i det sydlige Jylland og er ejet af mor
og datter i fællesskab. Derudover arbejder der to andre fysioterapeuter på klinikken,
som lejer sig ind. Derudover er der ansat to sekretærer på deltid. Der er fire lukkede
behandlingsrum, som hver er udstyret med en computer, der står på en lille hylde.
Derudover er der en mindre sal med maskiner samt en gymnastiksal, hvor fysioterapeuterne tilbyder holdtræning.
Klinikken lægger særlig vægt på forebyggelse, som en af fysioterapeuterne har specialiseret sig i, samt på række træningstilbud til vederlagsfrie patienter med eksempelvis
Parkinsons syndrom. Derudover tilbyder klinikken træning for gravide og efterfødselsgymnastik og gymnastik særligt til ”store piger”. Desuden har klinikken en del børn
blandt patienterne. Endvidere tilbydes en ny behandling Re5, der er en nyt tilbud til
slidgigtpatienter, der behandles ved påsætning af elektroder, der giver elektriske impulser.
Ved et af vores observationsbesøg overværer vi en række behandlinger. En af disse er
er en pige på et år, der er født uden underben. Hun kommer sammen med sin mor og
behandlingen forgår inde i træningssalen. Efter at have hilst på mor og datter, begynder fysioterapeuten at udføre nogle øvelser sammen med den lille pige. Øvelserne
minder meget om lege, og pigen synes tydeligvis, at det er sjovt. Hun ruller rundt og
nyder opmærksomheden fra både fysioterapeut, mor og ELYK-projektmedarbejder. Efter de første legeøvelser skal hun have sine benproteser på og øve sig i at komme op
at stå. Det bryder hun sig tydeligvis ikke om, og der skal en del lokken til for at hun accepteret det. De leger en leg, hvor hun kaster bold over til sin mor, som griber dem og
kaster dem tilbage. Imens støtter fysioterapeuten hende, så hun langsomt vænner sig
til at have proteserne på. Efter en halv time er det dog tydeligt, at hun mister interessen
og hellere vil sidde sammen med sin mor. Behandlingen afsluttes, og der aftales en ny
tid senere samme uge. En patient som denne pige kommer i klinikken flere gange om
ugen og vil formodentlig blive med det gennem hele sin barndom.
At klinikken både er en familievirksomhed med få medarbejdere og ligger i en lille by
mærkes tydligt på omgangsformen mellem fysioterapeuter og patienter. Tonen er varm
og familiær, og det er tydeligt at mange af patienterne har været tilknyttet klinikken i
årevis. Klinikken har en forholdsvis høj andel af vederlagsfri patienter og kører derfor
også på en del hjemmebesøg. På et af besøgene på klinikken fik vi mulighed for at deltage i et sådant:
Vi ankommer til klinikken sidst på formiddagen og hilser på de fysioterapeuter, der er
på arbejde i dag. I dag skal en af dem på hjemmebesøg og vi får lov til at komme med.
Besøget er hos en patient, som klinikken har haft i mange år, og som er lam fra halsen
og ned. Fysioterapeuten kender patienten og hans familie rigtig godt og færdes hjemmevant i hans stue. Vi får lov at være med til behandlingen og sætter mig på en stol
ved spisestuebordet. Fysioterapeuten behandler patienten, mens han sidder i sin kørestol ved at strække hans lemmer og massere dem, mens hun taler med ham om
hvad der er sket siden sidst. Hun fortæller samtidig mig, at formålet med behandlingen
er at bevare bevægeligheden og styrke blodomløbet. Efter ca. en time afsluttes behandlingen og vi kører tilbage til klinikken.
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På vej hjem i bilen taler vi om hvordan fysioterapeuten tit kommer tæt på patienten ved
hjemmebehandlinger og om hvordan den fysiske nærved i behandlingen også tit fører
frem til en stor grad af fortrolighed mellem terapeut og behandler. Fysioterapeuten fortæller, at man som fysioterapeut ofte også har en social og psykologisk funktion. Det
betyder ofte meget for patienterne at der kommer en de kan tale med. Det gælder især
ved langvarige behandlingsforløb.
Der personlige forhold mellem fysioterapeut og patient fylder således meget i klinikken
og den direkte kontakt med patienten prioriteres højt.

6.1.4

Soloklinikken
Den sidste klinik adskiller sig en del fra de andre, idet det er en énmandsklinik, der ejes
og drives af en fysioterapeut, der samtidig er ansat som adjunkt ved fysioterapeutuddannelsen i Aalborg. Klinikken ligger i tilknytning til fysioterapeutens private bolig og to
dage om ugen praktiseres der fra et lægehus i området. Klinikken drives ved siden af
fuldtidsjobbet som underviser og forsker; både fordi fysioterapeuten ønsker at vedligeholde sine kliniske færdigheder og som supplerende indtægtsgrundlag. I modsætning
til de andre klinikker i projektet har denne ikke overenskomst med sygesikringen. Det
betyder at patienterne ikke kan få offentligt tilskud til behandlingen, men betyder også
at fysioterapeuten frit kan prissætte sine behandlinger og er fritaget for en række krav
om registrering og elektronisk afregning.
Ejeren ser det som en fordel at kunne veksle mellem teori og praksis ved at kombinere
arbejdet med undervisning og forskning med den praktiske gerning som fysioterapeut.
Samtidig er hun engageret i sit fag og ønsker at reflektere over dets rolle i større politiske, sociale og kulturelle forandringer, hvilket understreges af, at hun tidligere har taget
en masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling. Især er
hun efter eget udsagn interesseret i patient-empowerment og de muligheder, som ny
teknologi giver for at give patienten indsigt i egen diagnose, behandling og rehabilitering. F.eks. står der på hjemmesiden at : ”Jeg [fysioterapeuten] sætter pris på at vi i
samråd sætter et behandlingsmål, og at du som patient er aktiv deltagende i behandlingen/træningen.”55 Som led i sit adjunktur på fysioterapiskolen underviser hun i etik,
hvorfor hun har en stor viden om forholdet mellem behandler og patient samt en stor
interesse for emnet.
Til gengæld er hun ikke afhængig af indtægten fra klinikken. Derfor har hun heller ikke
investeret i et klinik-managementsystem, sådan som de andre klinikker i projektet har.
Journaler føres på papir i hånden og tidsbestilling håndteres ved hjælp af telefon, mail
og en kalender, hvilket bl.a. kan lade sig gøre, fordi klinikken behandler ca. 15 patienter pr. uge.
Klinikken adskiller sig dermed ganske betydeligt fra andre de andre klinikker i udviklingsprojektet, bl.a. derved, at der er færre patienter at håndtere samt ved, at ejeren er
mere interesseret i behandler-patientforholdet. Desuden er der ikke på forhånd etableret et it-system samt en række vaner omkring dette, som udviklingsprojektet skal forholde sig til. Dertil kommer den helt afgørende forskel, at klinikken ikke udgør ejerens
primære økonomiske eksistensgrundlag, som det er tilfældet for de andre klinikker i
55
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projektet. Desuden har klinikken ingen ansatte, der skal overtales til at deltage i projektet, hvilket alt andet lige betyder, at der er kortere fra beslutning til implementering
Samlet set udgør de fire klinikker således et ganske alsidigt udvalg. De er geografisk
spredt og ligger i byer af forskellig størrelse. De spænder fra en enkelt stor klinik over
to af middelstørrelse samt en enkelt enmandsvirksomhed. Endelig har de forskellige
ejerskabsforhold samt forskellige faglige profiler og dermed også forskellige patientgrundlag. Tilsammen giver de således et indblik i private fysioterapiklinikkers organisation, dagligdag og udfordringer.

6.2

Dokumentation af oplæring
Efter at have udviklet den digitale patientmappe sammen med repræsentanter fra professionen var næste skridt at klæde fysioterapeuterne på til at anvende den i praksis. I
denne fase havde fysioterapeuternes forhåndskendskab til it stor betydning for, hvor
hurtigt de var i stand til at tilegne sig brugen af den digitale patientmappe. Deres forudgående faglige orientering spillede også en stor rolle for, hvor motiverede de var for at
tage imod konceptets potentiale for øget patientinvolvering.
Blandt de deltagende fysioterapeuter havde to i forvejen en smartphone og én kendte
på forhånd til programmet Dropbox. Samtidig var vi bevidste om, at vores koncept greb
direkte ind i behandler-patientforholdet og skulle afvikles som en del af fysioterapeutens absolutte kerneydelse; den individuelle behandling i det lukkede behandlingsrum.
Det var derfor var af afgørende betydning for konceptets succes, at fysioterapeuterne
følte sig helt trygge ved den digitale patientmappe inden de begyndte at anvende den i
behandlingen.
For at gøre de deltagende fysioterapeuter fortrolige med den digitale patientmappe
valgte vi som det første at gennemføre en række sessioner, hvor ELYKs medarbejdere
demonstrerede de smartphones, som konceptet skulle afvikles fra samt viste dem,
hvordan Dropbox fungerede og hjalp dem med at oprette en brugerkonto.
Det viste sig hurtigt, at der var ret betydelige forskelle på, hvor hurtige de enkelte fysioterapeuter var til at tilegne sig de færdigheder, der er nødvendigt for at anvende den
digitale patientmappe. For nogle var det en udfordring at lære smartphonen og dens
styresystem og funktioner at kende, mens andre uden videre kunne tage den i brug.
For de fysioterapeuter, der havde svært ved at komme i gang med at anvende telefonen, foreslog, vi at de anvendte den som en del af deres dagligliv med henblik på at
lære den godt at kende, idet vi havde en formodning om, at anvendelse af nye teknologiske hjælpemidler i privatsfære kunne hjælpe brugerne til hurtigt at tilegne sig teknologien fordi de er mindre bekymrede for at begå fejl over for familie, venner og bekendte end de typisk vil være i en professionel relation. Denne strategi viste sig effektiv, idet
de deltagende fysioterapeuter alle begynde at bruge telefonen til samtaler, informationssøgning samt billeder og video. Som en opvarmning til den professionelle brug af
den digitale patientmappe tog flere af fysioterapeuterne således private billeder af bl.a.
deres børn, som de delte med familie og venner efterfølgende. Fremgangsmåden havde dog den ulempe, at vi måtte sætte god tid af i den indledende fase til at fysioterapeuterne kunne blive fortrolige med telefonen i deres eget tempo.
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Programmet Dropbox, der i prototypen anvendes til at etablere et fælles mødested,
hvor fysioterapeuten kan lægge filer og patienten tilgå dem, gav ikke umiddelbart anledning til problemer for fysioterapeuterne. De oplevede programmet som nemt og intuitivt at anvende, så selve installeringen, opretningen af brugerkonti og oplæringen gik
uden problemer.
For at konceptet kunne virke uden brug af simkort i telefonerne var det nødvendigt at
installere trådløst internet i de deltagende klinikker, hvilket ELYKs medarbejdere sørgede for.

6.2.1

Oplæringssessioner
Efter således at have de grundlæggende komponenter i den digitale patientmappe på
plads gennemførte vi en række ”oplæringssessioner”, hvor ELYKs medarbejdere kom
ud på klinikkerne og agerede patienter. Det var vigtigt, at disse øvelsessessioner blev
gennemført in situ på klinikkerne for derved at få så realistisk en gennemspilning som
muligt. I nogle tilfælde var en træningssession tilstrækkeligt til at fysioterapeuterne følte
sig klædt på til at gå i gang med den egentlige afprøvning sammen med patienterne; i
andre skulle der flere sessioner til. Den konkrete oplæring af fysioterapeuterne bar
præg af de praktiske forhold, der gør sig gældende i små virksomheder, der er helt afhængige af at opretholde deres kundeflow. Der var derfor kun begrænset tid til rådighed for hver session, typisk to timer eller mindre, og ved uforudsete problemer var det
ikke muligt at bruge mere tid end den oprindeligt aftalte. Desuden var det typisk vanskeligt for deltagerne at finde tid til disse sessioner, fordi de var i direkte konkurrence
med de indtægtsgenererende konsultationer. Det var derfor en udfordring at få tid nok
sammen med fysioterapeuterne til at lære dem at bruge prototypen og til at gøre dem
fortrolige med dens anvendelsesmuligheder. Vi aftalte derfor, at fysioterapeuterne skulle øve sig på tidspunkter, der var dem belejlige, f.eks. ved pludseligt opståede afbud eller ubenyttede tider og derefter henvende sig, hvis der opstod spørgsmål, problemer
eller idéer til videreudvikling af konceptet samt, at vi derudover ville følge op på statusmøder ca. hver anden måned, hvor vi måde skulle løse ad hoc problemer og bruge
tid på at indsamle deres foreløbige erfaringer med brugen af den digitale patientmappe. Retrospektivt er denne fremgangsmåde ikke anbefalelsesværdig, idet flere af fysioterapeuterne i de afsluttende interview gav udtryk for, at de havde haft svært ved at
komme i gang og svært ved at bevare motivationen mellem møderne og at en hyppigere tilstedeværelse af ELYK-medarbejdere i opstartsfasen ville have været en stor fordel.

6.2.2

Teknologitilegnelse hos brugerne
Der er ingen tvivl om, at det for en del af fysioterapeuterne gav problemer, at udviklingsprojektet involverede for dem ny teknologi. Flere af dem gav udtryk for, at de følte
sig fremmedgjorte overfor de i deres øjne komplicerede og indviklede arbejdsgange,
som det krævede at betjene deres smartphone og Dropbox. Selvom konceptet er udviklet med henblik på en høj grad af brugervenlighed og enkelt og hurtigt betjening, oplevede de deltagende fysioterapeuter, at det var vanskeligt at finde tiden, energien og
lysten til at sætte sig ned for at eksperimentere med værktøjerne. Den gruppe af fysioterapeuter der deltog i afprøvningen af den digitale patientmappe i denne fase kan ge-
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nerelt heller ikke karakteriseres som specielt teknologi-interesserede. De er alle brugere af it-løsninger i både deres professionelle og private hverdagsliv, men de fleste har
et instrumentelt forhold til informationsteknologi og andre teknologier. De bruger det
gerne, men har ikke nogen mere tilbundsgående interesse i, hvordan det virker eller i
at udbedre fejlene, hvis det ikke gør. Enkelte kan endda karakteriseres som direkte
teknologifremmede, hvilket nedenstående citat giver et eksempel på. Citatet stammer
fra en mailkorrespondance mellem en af deltagerne i udviklingsprojektet og en af fysioterapeuterne. Emnet er brugen af den digitale patientmappe samt hvilke erfaringer hun
indtil videre har gjort sig i brugen af den i den fysioterapeutiske behandling:
Fysioterapeuten skriver:
”Jeg må konstatere, at jeg bestemt ikke er proaktiv mht elektronik.
Lige som mine patienter og alle andre, har jeg svært ved at ændre vaner. Når først
man har fået dårlig erfaringer eller manglende succes, så giver man let op.
Jeg har med kamp klaret sundhed.dk, skat, bank og skoleintra, men kun fordi jeg var
tvunget og fik hjælp. Jeg har mange gange sidde ved skærmen og gået derfra uden at
opnå det jeg ville.
Jeg meldte mig nok til at være med, fordi jeg var klar over jeg skulle have hjælp/tvang
til at få højnet mine kundskaber inden for elektronik.
Jeg skal huske at sige, at telefonen er blevet godt integreret i mit privatliv. Det skyldes
selvfølgelig, at det var motiverende at skulle gå rundt med denne model frem for den
gamle, som jeg havde fra en venindes "smid-ud-skuffe". Der var også lidt tvang over
det, for jeg lagde den gamle telefon bort, så der var ikke andre muligheder end at få
lært at bruge den nye.
De seneste par uger har telefonen så ligget på mit skrivebord, for at minde mig om, at
jeg skulle bruge den..... Jeg har en veninde der siger at hun har valgt at hun vil være
med på noderne, mht elektronik. gid jeg kunne træffe det valg, men på den anden side,
så kan vi ikke alle være lige gode til alt.”56
Som det fremgår virker det faktum, at den digitale patientmappe er elektronisk i sig
selv afskrækkende på denne repræsentant for brugergruppen. Hun oplever, at blive
konfronteret med sin egne manglede it-kompetencer og mister dermed hurtigt modet
og troen på, at hun kan få det til at fungere.
Mens denne bruger har det sværere med digitale systemer end den gennemsnitlige fysioterapeut er der på den anden siden ingen tvivl om, at hun langt fra er den eneste,
der har vanskeligt ved at tage it-løsninger til sig. Oplæringsfasen pegede således på,
at det var af afgørende vigtighed, at konceptet udvikles som det er enkel og hurtigt at
bruge, så det ikke skaber unødvendige arbejdsgange og administration og dermed ikke stjæler tid fra den direkte interaktion med patienten. Samtidig viser oplæringsfasen,
at fysioterapeuternes digitale kompetencer generelt ikke er på et niveau, hvor man
uden videre kan forudsætte, at de kan anvende selv ret simple digitale gratisværktøjer
uden supplerende kompetenceudvikling.
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6.3

Dokumentation af test/afprøvning
Der har været betydelig forskelle på de fire udviklingsklinikkers modtagelse af konceptet, hvilket hænger sammen med deres forskellige digitaliseringsgrad, deres profil og
deres kundegrundlag. Alle klinikkerne var positive over for det potentiale, der lå at kunne dele filer med patienten, men på grund af deres forskellige profiler var nogle mere
interesserede i nogle anvendelser af den digitale patientmappe end andre. Ligeledes
betød det en del, om klinikkerne allerede havde et klinikmanagementsystem samt hvor
meget anvendelsen af computere var integreret i deres arbejdsgange på forhånd. Og
endelig betød andelen af patienter med gode it-kundskaber en del for, hvor mange patienter det overhovedet var muligt at inddrage.
De fire klinikkers forskelle blev tydelige, da den egentlige afprøvning af prototypen begyndte.

6.3.1

”Sportsklinikkens” reception af konceptet
”Sportsklinikken” var som udgangspunkt meget interesseret i at deltage i projektet og
ejeren gik hurtigt i gang med at afprøve prototypen sammen med patienterne. Fysioterapeuten i denne klinik blev hurtigt fortrolig med brugen af telefon og Dropbox og havde ikke problemer med at få det til at fungere. Klinikken har pga. sin sportsprofil også
ganske mange unge patienter, som uden problemer kunne anvende patientmappen.
Derfor kom den deltagende fysioterapeut også ganske hurtigt op på de fem patienter,
som vi i første omgang havde aftalt var målet. Samtidig iværksatte i et sideprojekt, hvor
vi træningsvejledninger til fitnessmaskinerne, bl.a. en såkaldt Kinesis, der er en multifunktionel træningsmaskine, som efterfølgende blev gjort tilgængelige for patenterne
via quick response koder, som de kunne aflæse mere jeres mobiltelefoner. Ejeren af
denne klinik var meget interesseret i især baselinedelen af konceptet på grund af muligheden for at kunne dokumentere fremskridt. Han oplevede imidlertid, at konceptet i
sin nuværende form ikke kunne måle fremgang tilstrækkeligt nøjagtigt til hans behov,
idet han gerne så, at målingerne ikke bare tog udgangspunkt i det, der kunne registres
med det blotte øje, men også kunne udtrykkes numerisk; f.eks. i form af målinger af
kroppens vinkler. Det blev således tydeligt at denne klinik lægger sig op ad en i høj
grad naturvidenskabelig forståelse af faget, hvor det der kan måles og vejes, de utvetydige resultater, der være sig i sporten eller behandlingen, er det, der tæller.

6.3.2

Den mellemstore kliniks reception af konceptet
Klinikken i den mindre jyske by, hvor tre fysioterapeuter deltog i udviklingsprojektet, var
præget af en stor interesse for at inddrage ny teknologi i klinikken og en stor interesse
for forretningsudvikling. En stor del af klinikkens patienter kommer fra den mindre by,
hvor klinikken ligger og i mange tilfælde er der tale om en familiefysioterapeut, som
gennem tiden har behandlet flere familiemedlemmer og derfor kender de enkelte familier ganske godt. Det var således også tydeligt at der i mange tilfælde herskede et fortroligt, næsten hjerteligt forhold mellem fysioterapeut og patient.
Men samtidig følte fysioterapeuterne i denne klinik et større behov for sikkerhed. Deres
digitale forudsætninger var ret forskellige og spændte fra det kompetente brugerniveau
til det decideret teknologifremmede. Alligevel var der for alle fysioterapeuter behov for

Intervention i praksis og re-design

99/137

en lang familiariseringsperiode før fysioterapeuterne følte sig klædt på til at begynde at
inddrage patienter i afprøvningen. Et af problemerne var, at de var nervøse for at
komme til at gøre noget forkert; især for at komme til at lægge noget materiale i en forkert patients mappe, hvilket de efter eget udsagn, ville opleve som belastning for det
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fortrolige forhold mellem fysioterapi og patient , som klinikken lægger meget vægt på.
På andre områder var fysioterapeuterne dog meget hurtige til at se mulighederne i de
digitale teknologier. Vi indledte derfor et sideprojekt, hvor vi optog videoer, hvor en af
fysioterapeuterne viser øvelser på et dels et balancebræt dels med elastikker, som
derefter blev gjort tilgængelige for patienterne via ”quick-response” koder. Denne del af
konceptet var fysioterapeuterne meget positive overfor og quick responsekoder udleveres nu sammen med både balancebræt og træningselastikker.
Samlet set var det tydeligt, at de så en stor værdi i konceptet og så det som en mulighed for at knytte endnu tættere bånd mellem behandler og patient, såvel som en mulighed for at dokumentere kvaliteten af deres arbejde overfor såvel patient som bevilligende myndigheder.

6.3.3

Den store kliniks reception af konceptet
Klinikken på Vestsjælland har en stor andel af vederlagsfri samt ældre patienter, hvilket
gør det vanskeligt at anvende digitale redskaber, fordi en stor del af patientmassen er
fremmede over for digitale redskaber. Klinikkens ene ejer er dog ivrig efter at fremtidssikre klinikken og ved siden af den digitale patientmappe iværksætte vi derfor to andre
udviklingsprojekter.
Det ene var et før-skema, som patienterne kunne udfylde hjemmefra og sende til klinikken. Fordelen ved dette skema var dels at en række faktuelle oplysninger om patienten kunne udfyldes inden konsultationen og dels at skemaet var udstyret med en
menneskefigur, hvor patienten kunne indtegne sin smerte og dels en VAS-skala, der
kan måle intensiteten af denne smerte. Hermed bliver skemaet både et aktivt redskab
for fysioterapeuten, som kan orientere sig i det inden konsultationen og dels en dokumentation af det indledende smerteniveau, der senere kan bruges til at måle, om patientens tilstand er forbedret. Endvidere har skemaet bidraget til at gøre den obligatoriske samtykkeerklæring, som patienten udfylder inden behandlingen, elektronisk,
hvilket letter arkiveringen betydeligt. Dette skema blev vel modtaget af både fysioterapeuter og patienter og er sat i drift uden nogen nævneværdige tekniske problemer.
Det andet mindre udviklingsprojekt var at udarbejde instruktionsvideoer til klinikkens
fitnessmaskiner. Fysioterapeuterne havde erfaret, at mange patienter kunne have
svært ved at huske, hvordan maskinerne kunne indstilles såvel som hvordan de skulle
bruges. Derfor optog vi en række instruktionsvideoer, som efterfølgende blev gjort tilgængelige for patienterne via Quick Response koder. For at tage højde for det forhold
at kun få af klinikkens brugere er i besiddelse af smartphones, der kan gå på nettet,
udlånte vi udstyr til klinikken, som de kunne stille til rådighed for patienterne. Endvidere
installerede vi trådløst internet. Disse videoer blev mest brugt i begyndelsen, hvilket
formentlig skyldes at proceduren med skanning af koden og afspilning via nettet er for
tidskrævende.
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To fysioterapeuter meldte sig i denne klinik til at afprøve den digitale patientmappe.
Disse to fysioterapeuter begyndte afprøvningen senere end de andre ”udviklingsklinikker”.
Efter lidt indledende vanskeligheder, hvor bl.a. den første patient oplevede en lang
række pop-up vinduer efter at have accepteret invitationen til Dropbox, gik afprøvningen nemt.
Det var imidlertid tankevækkende, at ingen af de tre større klinikker i forsøget var interesserede i at patienten også kunne dele filer med dem. Tvært imod udtrykte de specifikt, at det ikke ville være hensigtsmæssigt, hvis patienten lagde materiale ind, som de
forventedes at kigge på eller fik mulighed for at kommunikere direkte med dem f.eks.
på mail eller lign. Årsagen var, at overenskomsten ikke honorerer sådanne ydelser
uden for den egentlig konsultation og at de derfor frygtede at drukne i omfangsrige patienthenvendelser, som de ville være nødt til at besvare i deres fritid.

6.3.4

Soloklinikkens reception af konceptet
Soloklinikken adskiller sig den del af de andre udviklingsklinikker og afprøvningen af
konceptet havde da også her et lidt anderledes forløb. Først og fremmest adopterede
fysioterapeuten langt hurtigere konceptet og begyndte også selv at videreudvikle det,
så det var optimeret til hendes behov.
Den deltagende fysioterapeut fra soloklinikken hørte således også til de mest begejstrede brugere. Hun oplevede at patienterne var glade for tilbuddet og fik meget ud af
det. Hun har optaget primært øvelser og lagt dem i mappen og oplevede at patienterne
blev bedre til at huske de instruktioner hun havde givet. Hun oplevede også, at videoformatet kan bruges til at gøre patienterne mere bevidste om deres kropsholdning og
bevægemønstre. F.eks. siger hun
”Det er så der, jeg har haft nogle fantastiske oplevelser med at bruge den [patientmappen], det var måske det, jeg slet ikke havde forventet og hvor jeg har haft de måske allermest fantastiske oplevelser med at bruge den. Når jeg har optaget en øvelse og har
instrueret den og jeg kan ikke få patienten til at gøre det, jeg vil. Og så siger jeg til patienten jeg bad dig om at lave et løft med ret ryg; prøv at se her, hvordan synes du, du
gør det i forhold til hvad jeg sagde? Har du ret ryg? Og så bliver patienten overrasket
og siger” nææ, det har jeg da ikke. Det troede jeg da jeg havde”. […..] Og det bliver de
bare så meget klogere på. Men så lægger jeg det ikke ind i mappen, men bruger det
58
bare til at vise patienten og sletter det bagefter.
Hun oplevede, at adgangen til video og andre filer understøtter patientens indsigt i egne bevægemønstre ved at fastholde bevægelsen på en måde som f.eks. et spejl ikke
er i stand til og dermed gør det muligt at have en dialog med patienten om det de
sammen efterfølgende ser. Desuden oplevede hun at videooptagelserne understøtter
patienternes indlæring af nye mere hensigtsmæssige kropsholdninger ved at gøre instruktionerne tilgængelige for dem også uden for den relativt korte konsultationstid.
Fysioterapeuten har selv som en del af forsøget bygget et egentlig elektronisk journalsystem op ved hjælp af programmerne Word og Dropbox. Ved forsøgets begyndelse
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skrev hun journaler i hånden og gemte dem i et kartotekskortsystem. På eget initiativ
er hun nu gået over til elektroniske journaler, som hun skriver i tekstbehandlingsprogrammet Word og deler med patienten i Dropbox. Hermed undgår hun parallelsystemer, hvor information om det enkelte patientforløb lagres to steder.
Alligevel oplevede hun, at der var et betydeligt ekstra tidsforbrug forbundet med anvendelsen af prototypen. Dels tager det tid at optage lyd- eller videofiler og dels kræver
det længere tid at skrive journalerne, hvis patienterne også skal have mulighed for at
forstå dem. Forkortelser, fagsprog og lægelatin er således problematisk i journaler, der
deles med patienten, hvorfor hun skal bruge længere tid på at skrive ordene ud og finde på vendinger, der er forståelige for lægfolk.
Endvidere ønsker fysioterapeuten at bruge mappen til tovejskommunikation, således at
patienten også kan lægge materiale i mappen, men oplever at det er vanskeligt at se,
om der er lagt noget nyt inden siden sidst. Hun savner et mere udbygget notifikationssystem end det Dropbox er udstyret med. Endvidere savner hun et skema, hvor patienten kan indtegne sin smerte og som kan danne udgangspunkt for en senere sammenligning for at se om behandlingen har været virksom.
Hun oplevede at patienterne har tog godt imod konceptet, og at de ønskede at være
med i afprøvningen. Det er således primært tiden, der var den begrænsende faktor.
Samtidig fortæller hun, at det også har mere overordnet betydningen for forholdet mellem patient og behandler. Som hun siger:
”Først har jeg prøvet at opdrage mine patienter til kun at bruge mig i åbningstiden [hun
har også et andet arbejde og bor i det lokalsamfund, hvor klinikken ligger], men nu er
det i virkeligheden det modsatte. Jeg prøver at opdrage dem til, at de kan kommunikere med mig når som helst.”59
Da vi under interviewet spørger til hendes foreløbige evaluering af prototypen og konceptet svarer hun:
”Det, der falder mig ind, er ikke at undvære det igen. Hvis det stod til mig og jeg havde
mere tid havde alle mine patienter en elektronisk journal, hvor de så alt hvad jeg skrev
om dem og hvor jeg lagde øvelser ind.”60
Som citatet viser, er hun meget positivt overfor såvel prototypens funktionalitet som
overfor de mere overordnede sundhedspolitiske takter i forsøget. Hun mener, at den
bemyndigelse af patienten, der ligger i at give ham fuld adgang til sine sundhedsdata
er den rigtige vej at gå og mener, at det også på sigt vil føre til bedre kvalitet i behandlingen fordi patienten herigennem bliver en aktiv medspiller i sin egen behandling. I
skrivende stund anvender fysioterapeuten stadig den digitale patientmappe og det forventer hun at blive ved med også efter udviklingsprojektets afslutning.

6.3.5

Vanskeligheder ved afprøvningen af den digitale patientmappe
Enhver udviklingsproces støder på vanskeligheder og således også denne. Da den
konkrete afprøvning med patienter gik i gang mødte vi ret hurtigt en række vanske59
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ligheder, der gav os indsigt i vores koncepts styrker og svagheder og som blev udgangspunkt for en række justeringer af såvel prototype som koncept.
Dels var det vanskeligt for fysioterapeuterne at komme i gang. Trods grundig instruktion var grænsen mellem simulation og afprøvning i praksis vanskelig at krydse. Det
hænger sandsynligvis sammen med, at konceptet skal anvendes i det, man må betragte som den absolutte kerne i den privatpraktiserende fysioterapeuts faglighed – den individuelle konsultation. Flere af fysioterapeuterne har givet udtryk for, at de var ukomfortable med at anvende et koncept og en række teknologier, som de ikke var
fuldstændig sikre på, at de kunne betjene sammen med patienten. Årsagen var bl.a. at
fysioterapeuterne føler, at det vil kompromittere deres faglighed, hvis de står og fumler
med teknologien. Her vendes noget, der egentlig er en fordel ved konceptet, at det kan
afvikles i selve konsulationssituationen, til en ulempe, fordi netop denne eksponering
foran patienten gør fysioterapeuterne nervøse for at anvende konceptet. Det er dog
mest en ulempe i starten indtil fysioterapeuten er tilstrækkelig fortrolig med arbejdsgangene, men det er med til at understrege betydningen af grundig oplæring og et oplæringsprogram, der går fra anvendelse i sikre zoner (familie, venner, kollegaer, patienter man kender godt) til mindre sikre (nye patienter).
Rent sundhedsfagligt tog det også tid for fysioterapeuterne at finde den mest optimale
anvendelse for konceptet. Flere af dem fortalte, at de til at begynde med flere gange
var kommet i tanke om, at det ville have været meget relevant at tage billeder eller video, når det egentlig var for sent. En af fysioterapeuterne havde f.eks. haft en patient
med en gigtplaget hånd, der allerede efter få behandlinger havde rettet sig markant ud.
Hun fortalte, at hun her havde ærgret sig over, at hun ikke havde fået optaget video allerede ved første konsultation. Også andre af fysioterapeuterne har påpeget, at det tager tid at integrere det nye redskab i deres faglige praksis og at de skulle vænne sig til
allerede fra første konsultation at overveje om denne patient vil have glæde af den digitale patientmappe.
En anden vanskelighed opstod ved, at fysioterapeuten i løbet af kort tid skulle overveje
ikke blot de faglige argumenter for at dokumentere behandlingen, men også skulle tage stilling til, om patienten er tilstrækkelig fortrolig med digitale medier til at kunne anvende patientmappen.
Det øgede tidsforbrug var generelt en barriere for konceptets implementering. Selvom
den digitale patientmappe er udviklet med henblik på at yde en service med et minimalt
tidsforbrug, kommer man ikke uden om at proceduren med at optage lyd, billede eller
video og uploade det, tager ekstra tid; især i opstartsfasen, hvor man endnu ikke er
helt fortrolig med redskaberne og arbejdsgangene. Som én af de deltagende fysioterapeuter sagde under et interview, der handlede om de foreløbige erfaringer med patientmappen:
”Altså, jeg kan godt bruge den, men det er lige så meget min egen hurdle for at komme
videre med det…fordi der er det her med - har jeg nu plads til filerne og virker det hele
som det skal?
Hvis jeg kunne føle mig mere tryg ved det, og det blev implementeret mere og mere,
så ville jeg også bruge det mere. Alt det der med, så skal jeg lige oprette og så videre.
Der er nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke har kunnet nå det. Jeg synes ikke, jeg
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har brugt det nok, til at jeg har det på den måde, at jeg bare gør det. Jeg er stadig vild
61
med idéen, men det er svært at komme i gang.”
Selvom der var stor interesse for at medvirke i udviklingsprojektet druknede de gode
intentioner ind i mellem i hverdagens mange gøremål og presserende opgaver, således at afprøvningen af konceptet ikke skete helt så hurtigt som ønsket.
En anden udfordring var, at flere af fysioterapeuterne oplevede protypen som administrativ tung i brug på trods af vores intentioner om det modsatte. Fysioterapeuterne i
forsøget tilbringer som hovedregel ikke længere tidsperioder ved computeren og de
fandt det derfor besværligt, at de var nødt til at sætte sig ved en ”rigtig” computer for at
dele mappen med patienten, når resten af handlingerne uden problemer kunne afvikles
fra telefonen. Selvom denne handling kan skal foretages én gang pr. patientforløb var
det alligevel en barriere for de medvirkende fysioterapeuter.
Ligeledes var det en hæmsko, at de følte at det tog for lang tid at forklare patienten om
Dropbox. Tiden i selve konsultationen er knap, og der må ikke gå ret meget tid med aktiviteter, som er ikke direkte fysioterapirelaterede. For at imødegå dette problem udarbejdede vi en informationsfolder til patienten, som fysioterapeuten kunne udlevere i
stedet for at selv at skulle fortælle om Dropbox. Denne løsning oplevede fysioterapeuterne som en stor hjælp.
Endelig oplevede vi at prototypen for nogle af fysioterapeuterne var vanskelig at overskue. De havde svært ved at navigere i Dropboxs struktur, hvor filerne lægges i mapper og undermapper, når det foregik på telefonens ret lille skærm.62 Desuden var det
svært for fysioterapeuterne at skelne de enkelte videoer i en patientmappe fra hinanden, da de kun optræder med en automatisk generet filtitel, der angiver format og
nummer. Der var her ønske om, at videoen kunne identificeres ved et lille billede, som
man kender det fra de såkaldte ”thumbnails” (også kaldet miniaturer). Af samme grund
var nogle af fysioterapeuterne nervøse for at komme til lægge filer i den forkerte patients mappe og havde brug for at let at kunne kontrollere, at filerne var havnet det rette
sted. Dette fandt de vanskeligt med det nuværende design.
Der var også en række problemer af egentlig teknisk art og det kan her være ganske
vanskeligt at skelne mellem problemer, der skyldes protypen, og problemer, der stammer fra brugerens måske forældede eller ikke opdaterede computere. En del af patienterne havde svært ved at åbne videofilerne enten fordi de ikke havde en medieafspiller
installeret på deres computer eller fordi den de havde, ikke var kompatibel med filernes
format. Disse kompatibilitetsproblemer var ganske vanskelige at løse, fordi vi ikke som
udgangspunkt havde adgang til patienternes computere. Vi forsøgte at løse det ved at
vedlægge en vejledning til download og installering af medieafspillere, som vi viste
kunne afspille filformaet, men der er ingen tvivl om, at det at skulle finde og downloade
et nyt program, var en væsentlig barriere for mange af patienterne.
Tilsvarende kunne det være vanskeligt for fysioterapeuterne at kende forskel på computerproblemer, der skyldtes anvendelsen af den digitale patientmappe og problemer,
der måske stammede fra andre programmer. Ved introduktionen af den digitale patientmappe oplevede en enkelt fysioterapeut, at den første patient, han havde inviteret
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Interview med deltagende fysioterapeut d. 6. september 2011.
For at imødegå denne udfordring iværksatte vi et mindre parallelforsøg, hvor vi anvendte tabletcomputere
i stedet for telefoner. Mere herom senere.
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til at dele mappen via Dropbox blev oversvømmet af en række pop-up vinduer. Der opstod tvivl om, hvorvidt der var tale om en fejl ved Dropbox eller om der var tale om et
ikke-relateret problem forårsaget af andre downloads. Da det var den eneste gang et
sådant problem opstod, tyder det på, at problemet ikke var relateret til anvendelsen af
Dropbox, men ikke desto mindre var det et problem for den fysioterapeut, der oplevede
problemet og det betød, at han blev mindre sikker på konceptet og dermed mindre tilbøjelig til at anvende det fremover.
Der er gennemført telefoninterviews med 10 patienter, som generelt har været glade
for at deltage i forsøget. De fleste oplever det som meget positivt at have adgang til
materiale om deres fysioterapi og flere nævner specifikt at det har været en stor hjælp
at kunne se øvelserne hjemmefra og at det har hjulpet dem til at udføre dem rigtigt. En
af interviewpersonerne siger f.eks: ”Billederne var en stor hjælp. ”Det har været godt.
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Helt bestemt”. For mange var proceduren omkring download af Dropbox dog for omstændelig og flere var nervøse for, at få virus eller for at det kostede penge. Enkelte
har også haft problemer med at åbne videoerne og få lyd på, og det påvirker deres oplevelse af den digitale patientmappe i negativ retning. Flere nævner specifikt, at det er
meget vigtigt at det er nemt og problemfrit at få adgang til mappen, og her kommer
prototypen til kort, fordi det er nødvendigt at downloade et program for at bruge den.
Direkte adspurgt siger samtlige patienter til gengæld at de ville være villige til at betale
for en sådan ydelse i fremtiden, og at de gerne ser den udvidet med andre typer af materiale, f.eks. journaler, i fremtiden.

6.4

Evaluering, analyse
På trods af disse vanskeligheder med prototypen har vores afprøvning vist, at der er
behov for en digitalisering af fysioterapien og den digitale patientmappe kan opfattes
som et skridt i denne retning. Afprøvningen af den digitale patientmappe har tydeliggjort, at det pædagogiske potentiale i at producere materiale, som patienten har adgang til, er ganske stort og at både fysioterapeuter og patienter har oplevet, at det giver et bedre behandlingsforløb.
Der er et stort potentiale i at supplere den skriftlige dokumentation med levende bille64
der. Som en af deltagerne fremhævede under vores udviklingsværkshops så handler
fysioterapi om bevægelse og i takt med at videokameraer og -fremvisere bliver udbredt
som indbygget funktion i smartphones og videoer derfor kan optages og ses overalt, er
det oplagt at arbejde med dette format i fysioterapien.
Afprøvningen af den digitale patientmappe har demonstreret, at der er et betydeligt potentiale på følgende områder:

6.4.1

Memoteknisk støtte
Både fysioterapeuter og patienter oplever, at patienterne får lettere ved huske deres
øvelser, når de kan se dem igen umiddelbart inden de skal træne derhjemme eller i
træningssalen. Dette mål kan også nås med andre midler såsom træningsprogrammer
63
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på papir, standardiserede videoøvelser eller tændstiksmænd, som fysioterapeuten
tegner i situationen, men både fysioterapeuter og patienter fremhæver det som en fordel, at det er deres egne, specielt tilpassede øvelser, som de får adgang til.
Samtidig fremhæver en af de deltagende fysioterapeuter, at det visuelle materiale i
mappen også gør det lettere for hende at huske patientforløb, og at det dermed hjælper hende til at give en bedre og mere personlig behandling.

6.4.2

Øget kvalitet i træningen
Endvidere har forsøget med den digitale patientmappe vist, at man ved at inddrage billedmateriale som et udgangspunkt for dialog mellem fysioterapeut og patient kan opnå
hvad fysioterapeuterne vurderer som en højere kvalitet i træningen. Alle de deltagende
fysioterapeuter oplever, at patienten bliver bedre til at huske de øvelser, de har fået, og
at de opnår en højere grad af kvalitet i øvelserne ved at se sig selv udføre øvelsen under fysioterapeutens vejledning. Som en af fysioterapeuterne siger under et afsluttende
interview:
”Jeg synes stadigvæk, det har været godt. Jeg vil tænke det her ind fremover også.
Jeg håber selvfølgelig der kommer en løsning, man permanent kan bruge. Den del
med at videofilme, den er ret brugbar. Den kan jeg godt lide. Jeg er selv gået helt væk
fra at bruge vores klinikprogram med øvelser. Det har jeg slet ikke brugt i den periode
her. Så har jeg filmet dem [patienterne] i stedet for. Det er meget nemmere, jeg kan
meget bedre lide det her med, at de selv er på og de kan meget bedre relatere til
det.”65
Man kan delvis opnå samme effekt ved et simpelt redskab som et spejl, men video har
den fordel, at patienten kan få adgang til den derhjemme og repetere sekvensen efter
behov.

6.4.3

Etablering af baseline
Muligheden for at etablere en baseline, som både fysioterapeut og patient kan vende
tilbage til senere i forløbet fremhæves også af fysioterapeuterne som en stor fordel.
Mange oplever et behov for at synliggøre effekten af behandlingen overfor patienten
og muligvis på sigt også overfor bevilligende myndigheder, som følgende citat illustrerer:
”Jeg har hele tiden været overbevist om, at det [konceptet, den digitale patientmappe]
har nogle store potentialer. Specielt inden for evidensbasering. Det er som med alt mulig andet for vores hverdag handler det om at få det sat i system og få det konkretiseret. Det er jo rigtig meget noget med at opsamle noget data, for så kan man evt på et
andet tidspunkt finde ud af hvordan man skal sortere i det. Der er et stort potentiale i
det.”66
Fysioterapeuterne oplever, at patienterne ofte selv glemmer, hvor dårlige de var, da de
kom første gang og en baselinemåling er dermed både et skridt på vejen til systema65
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tisk dataindsamling, der kan bidrage til at evidensbasere klinikkernes behandlingsregimer og procedurer og et godt pædagogisk redskab, når patienterne ind i mellem har
en oplevelse af, at resultaterne af behandlingen lader vente på sig. Som en af fysioterapeuterne fortæller:
”Jeg skriver som regel ned hvad de siger første gang, og når de så kommer og siger,
at der ikke rigtig sker noget så kan jeg jo sige – jamen hør nu hvad du sagde første
gang. Og hvis man så også har et billede, så kan de jo ikke løbe fra det, kan man si67
ge.”

6.4.4

Bedre kompliance
Samtidig har mappen potentiale for at øge patientens kompliance ved i højere grad at
gøre den fysioterapeutiske behandling nærværende også uden for konsultationssituationen. I hvor høj grad brugen af prototypen af den digitale patientmappe øger kompliance er vanskeligt at sige på det nuværende grundlag, men erfaringer fra de deltagende fysioterapeuter peger på, at patienterne bliver bedre til at huske øvelserne og
dermed også er mere tilbøjelige til at udføre hele programmet og ikke kun de øvelser,
som de kan komme i tanke om. Samtidig peger flere af dem på, at det virker motiverende for patienten at se sig selv udføre øvelserne og at det bliver nemmere at koble
mellem det abstrakte mål ”at få det bedre” og den konkrete praksis, der skal føre til
dette mål.
Et problem i denne sammenhæng kan være, at det kun er de i forvejen engagerede
patienter, der overhovedet åbner mappen, hvilket gør det mindre relevant som et instrument til at motivere de umotiverede til at følge fysioterapeutens anvisninger. Som
udgangspunkt vil den digitale patientmappe således være mest relevant som et redskab til at løfte den i forvejen mest motiverede del af patientmassen.

6.4.5

Øget kropsbevidsthed
Samtidig tyder fysioterapeuternes foreløbige erfaringer på at brugen af billedmateriale
på et mere overordnet plan kan øge patientens kropsbevidsthed og dermed bidrage til
mere hensigtsmæssige bevægemønstre.
En af de deltagende fysioterapeuter opsummerer sine erfaringer med den digitale patientmappe således:
”Jeg har fundet det overordentlig spændende at eksperimentere med og implementere
den digitale patient mappe i min klinik. Jeg finder, at det er et godt pædagogisk redskab, som kan tilpasses den enkeltes patients ressourcer…..Jeg oplever at nogle patienter får lavet øvelser med bedre kvalitet og at nogen faktisk selv begynder at være
aktive i forhold til udvælgelse af øvelser og forslag til korrektioner, som giver mere mening for dem. For mig har det været et godt redskab til at lægge ansvar på egen behandling og træning over på patienten. I en del tilfælde er min oplevelse, at det er lykkedes, da patienterne i ro og mag derhjemme kan få øvelsen repeteret og dermed
reflektere over øvelsen. Jeg har i 6 tilfælde delt min journal med patienten, hvilket har
betydet, at jeg har skrevet i et letforståeligt sprog og uden mine normale forkortelser.
67
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Min oplevelse af det i kombination med baselines og øvelsesvideos har været ret fantastisk, da nogle patienter fortæller, at det har givet dem en øget tillid til mig, da jeg ikke gemmer noget væk for dem. Nogle har fortalt, det har givet en øget forståelse og de
har haft lettere ved at tage et ansvar i forhold til deres skade. Tendensen peger i retning af øget patientempowerment. Min oplevelse af at bruge smertebaselines og bevægelsesbaselines og lægge i patientmapperne er, at det giver en øget fornemmelse
af progression og en øget motivation.”68

6.4.6

Øget myndiggørelse af patienten
Som citatet overfor peger på, kan den digitale patientmappe ses som en del af en større tendens i sundhedsfagene til en stigende grad af ”empowerment” af patienten, som i
højere grad skal overtage ansvaret for egen sundhed og være ekspert i egen sygdom.
Et led i denne udvikling, er, at patienten i højere grad gives indsigt i og ejerskab til egne sundhedsdata, som det er tilfældet i den digitale patientmappe. En af de deltagende
fysioterapeuter fokuserer på denne tendens, når hun siger:
”Vi kan med den digitale patientmappe få en bedre journal og en bedre dokumentationsgrad. Og vi kan give patienten bedre forståelse for sin egen situation. Og det er jo
noget af det man meget gerne ser i samfundet. Så hvis vi kan være med til at gøre noget af den vej, så ville det jo være rigtig godt.”69
En patientmappe, hvor behandleren deler information med patienten, er et vigtig skridt
i denne retning, men medfører samtidig en fundamental omorganisering af forholdet
mellem sundhedsprofessionel, sundhedssystem og patient. Ikke alene udhules behandlerens rolle som ekspert med ret til at skrive notater om patienten, som denne ikke
som udgangspunkt gøres bekendt med, men det betyder også at der skal udvikles helt
nye modeller for sundhedsydelser i fremtiden, hvor digitalt formidlede ydelser honoreres på lige linje med fysiske services. Denne udvikling er påbegyndt med f.eks. eemail-konsultationer hos de praktiserende læger og en række telemedicinske forsøg
inden for bl.a. sårbehandling, men på det fysioterapeutiske område er denne udvikling
endnu i sin vorden

6.5

Opskalering
Efter at have afprøvet, udviklet og forbedret prototypen sammen med de klinkker, der
havde været med i udviklingsarbejdet, var det opfattelsen at det ville være en styrke,
hvis de umiddelbare resultater kunne efterprøves med andre klinikker.
Opskaleringen blev grebet an på den måde, at vi ud fra nogle anbefalinger fra fysioterapeuter ringede rundt til nogle klinikker, som vi fremlagde konceptet for. Hvis klinikkerne udviste interesse fik de tilsendt lidt skriftligt materiale med en dybere redegørelse for konceptet og prototypen. Der blev udarbejdet korte manualer til henholdsvis
terapeuter og patienter for at gøre indkøringen lettere for de implicerede.
For at systematisere indsamling af data om indsamlingen blev der udviklet et lille skema, terapeuterne skulle udfylde, så vi kunne finde ud af, hvad terapeuterne i realiteten
68
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kom til at bruge den digitale patientmappe til, og det blev aftalt, at hver enkelt fysioterapeut skulle afprøve ’Den digitale patientmappe’ på mindst 5 patienter.:
Patientens navn
Dato

Fil uploaded
Type

Samtale
om fil

Patientens
upload

Patientens
reaktioner

Kommentar til
anvendelighed

Vurdering af
compliance

Opskaleringen omfattede oprindeligt 7 terapeuter på 5 klinkker på Fyn og Sjælland.
Antallet af terapeuter i opskaleringen kom op på 9, da en af opskaleringsklinikkerne på
eget initiativ gjorde ’Den digitale patientmappe’ til et generelt tilbud til klinikkens patienter, og de to indlejere begyndte derfor også at bruge den. En medarbejder fra ELYK bistod også med oplæringen af de to ekstra terapeuter, der anvendte egne telefoner. De
to terapeuter er ikke efterfølgende blevet interviewet, men deres erfaringer indgår indirekte gennem interview med klinikejeren. Alle klinikkerne bestod af en ejer og mellem 2
og 10 indlejere.
Der blev løbende fulgt op på opskaleringsklinikkerne, ligesom der blev stillet teknisk
assistance til rådighed i det omfang, det var nødvendigt. Der var 7 mandlige og 2 kvindelige terapeuter i opskaleringen, og de 8 var mellem 30 og 50 år. Efter afslutningen af
opskaleringsforsøget er klinikkerne blevet interviewet om deres erfaringer, og de udfyldte skemaer er blevet gennemgået.
Efterfølgende er det tydeligt, at opskaleringsklinikkerne har været mere snævert fokuserede på enkelte elementer i ’Den digitale patientmappe’ og primært har gjort brug af
den til øvelsesinstruktion. Dette skyldes sikkert, at brugerne ikke har været igennem
mange iterationer, hvor forskellige brug og situationer er blevet diskuteret løbende.
Dette tyder på sin side på, at det kræver en mere grundig oplæring at få aktiveret alle
patientmappens potentialer brugen i klinikkerne.

6.5.1

Generel vurdering af ’Den digitale patientmappe’: telefonen er blevet en
del af terapeutens arm
Opskaleringen bekræftede i det store hele det indtryk, vi havde fået med de første klinikker. Generelt er der stor tilfredshed med muligheden for at anvende visualiseringer,
for at fastholde informationer, for at dokumentere forløb, for at motivere patienter og
styrke kompliance og altså bedre fysioterapi.
”Det er lige det jeg har behov for, jeg har før brugt patientens egen mobiltelefon, men
det her er meget nemmere for mig, fordi jeg ikke skal sætte mig ind i andres mobilsystemer”70
En af terapeuterne samlede sine erfaringer op på følgende måde: ”I starten bruger vi
generelt set længere tid, den investering er godt givet ud i forhold til kompliance. Det
bidrager til succesraten af behandlingsforløbet. Nu går det så nemt for mig, så jeg filmer mens jeg taler med patienten. Det ligger mig nemt at bruge. Det gør de også får
70
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Øvrigt

de andre fysioterapeuter. Telefonen er blevet en del af din arm og den fungerer transparent i forhold til din øvrige behandling… Den digitale patientmappe er et klinisk redskab for mig, det virker befordrende og det er med til at hæve vores succesrate og rent
71
indtjeningsmæssigt er det vigtigt at vi har en succesrate der tæller.”
Vurderingen fra denne fysioterapeut går på en ’naturalisering’ af den digitale patientmappe i behandlingen. Den digitale device i behandlingen (mobilen) ses ikke af terapeuten som et redskab, der bliver bemærket, men netop blot som en kropsdel. Denne
terapeut har gjort det til en del af den almindelige behandling i klinikken at anvende
’den digitale patientmappe’. Og for ham er det største problem, at mappen ikke er integreret i klinikkens digitale patientsystem, hvilket vi vender tilbage til.

6.5.2

Didaktisk kommunikation
En terapeut peger også på en helt anden effekt ved brugen af ’Den digitale patientmappe’. Terapeuten kommer til at kende patienten på en anden måde, siger han. Samtalen om i hvilket omfang patienten har brugt mappen, giver terapeuten øget indtryk af
patienten. Det er tilbagemeldingen fra patienten, denne terapeut har opdaget betydningen af. Det er således ikke mappen i sig selv, men snarere en bestyrkelse af det
kommunikative forhold ved terapien, som vi tidligere har draget frem.
Ideen i konceptet med visualiseringer i behandlingsrummet som udgangspunkt for dialog om patientens sundhed viser sig konkret for denne fysioterapeut, der får en direkte
påmindelse om, hvor meget fysioterapi også er et arbejde med patientens opfattelse af
sundhed, krop osv. Et forhold en anden fysitoterapeut også peger på, når han siger, at
fysioterapi for patienten foregår i hjernen. Fysioterapi består for en stor del af et mentalt arbejde, hvilket understøttes af de materialer, der ligger – eller kan ligge – i patientmappen.
Men det er ikke alene patientmappen, terapeuten fremhæver ved konceptet ’Den digitale patientmappe’. Terapeuten har også bemærket, hvordan mobiltelefonen gør det
tekniske diskret, hvilket bidrager til at gøre terapeuten mere nærværende – eller i det
mindste forhindrer, at terapeuten risikerer at blive fraværende.
”Computeren skaber afstand i forhold til folk der måske er i krise, det hjælper ikke at
sidde bag en skærm, det er jo netop en ting som er forskellen mellem fx den praktiserende læge og os, vi har tiden og vi har muligheden for at være nærværende mens vi
er sammen med patienten, vi skal ikke gemme os bag elektronikken, vi skal bevare
dette nærvær. Man kan have ondt i nakken pga. rigtig mange ting, hvis jeg skal snakke
med folk om det skal jeg være til stede og jeg kan ikke sidde og kikke op og ned. Det
er nemmere at tage tre notater. Hvis jeg ikke har opmærksomhed på patienten så glipper kommunikationen, det kræver opmærksomhed, og du er nødt til at være meget til
stede.” Igen er det det kommunikative aspekt, terapeuten trækker frem – og han peger
endvidere på, hvordan patientmappen netop muliggør fastholdelsen af den nære
kommunikation mellem terapeuten og patienten.
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6.5.3

Mnemoteknisk støtte
”Det er godt at få det genopfrisket igen via video,” siger en terapeut, og udtrykker derved den opfattelse, patienterne giver udtryk for. Og han fortsætter: ”Når man siger ja til
noget, men har glemt det, er det godt, at få det genopfrisket igen via video. Det virker
på kommunikationssiden, specielt for de patienter der går i dialog med en, når man ikke har det redskab kan man ikke huske, hvad man har talt om, men det kan man bruge
72
videoerne til. Den digitale patientmappe får holder dialogen i gang.”
”Folk bruger mappen til at tjekke op på, ’hvordan var det nu lige det var’…. Der er altid
en af øvelserne, som er lavet forkert, når de får et øvelsesprogram, det kan filmene
73
være med til at udbedre.”
Både terapeuten og patienter bekræfter, at patientmappen understøtter patienternes
erindringer i forhold til øvelser – men også i forhold til en baseline.

6.5.4

Øget kvalitet i træningen
Noget af det, der oftest fremhæves i interviews med opskaleringsklinikkerne, er, at de
kan se, at patienterne bliver bedre til at lave deres øvelser. ”Det er et superredskab til
at give dem noget præcist med hjem fremfor tændstikmændene. Den digitale patientmappe er et supplement og gør at vores instruktion bliver bedre.”74
Forbedringerne går både på, at terapeuterne oplever øget kompliance i forhold til at lave øvelser og i forhold til at lave dem ’korrekt’ ifølge instruktionen. Patienterne føler sig
i højere grad motiverede til at følge terapeutens instruktioner. Det er klart, at en efterfølgende samtale om, hvordan patienten har anvendt øvelsesvejledningen fra mappen
også virker disciplinerende, hvilket er et kommunikativt forhold. Her kunne terapeuterne i stedet for den digitale patientmappe blot gøre det til en vane at have en samtale
med patienterne om øvelserne.
Den anden del om kvaliteten af øvelserne er dog specifikt forbundet med det forhold,
at patienten kan se en videoinstruktion af øvelsen i stedet for den ofte omtale ’tændstikmand’. Der er god grund til at tro, at det virker ekstra motiverende og engagerende,
at det samtidig er patientens egen krop, der fremstiller øvelsen på videoerne. Der er
nærhed mellem patient og repræsentation af øvelsen, hvorfor den distance en fremmed krop ville kunne fremkalde reduceres. Terapeuterne bekræfter samstemmende, at
dette er tilfældet.

6.5.5

Etablering af baseline
Baselineregistrering bliver ikke anvendt i den samme udstrækning og lige så systematisk i opskaleringen som øvelsesinstruktioner. Terapeuterne er dog inde på, at dokumentation af baseline bliver forbedret, selvom de også er inde på, at registreringen ikke er præcis nok.
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Man må her skelne mellem en eksakt baselineregistrering, som nogle af terapeuterne
gerne vil have mulighed for, og en mere upræcis, men dog synlig baselineregistrering.
Den sidste har værdi for patienterne, da den virker motiverende, som en af terapeuterne gør opmærksom på.

6.5.6

Bedre kompliance
”Nu har vi det på film og der er instruktioner på. Det gør at patienterne bedre kan følge
de strategier vi har aftalte, de føler sig mere forpligtet. Det er nemt nok hvis jeg fx har
et forløb men når vi har dokumenteret behandlingen visuelt, så er det meget bedre, de
kan se filmen samtidig. Det er utrolig præcist.”
Alle terapeuterne fremhæver, at de kan se, at patienterne laver deres øvelser mere og
bedre med ’Den digitale patientmappe’. Det kan dog ikke afgøres, hvor meget der
skyldes den øgede opmærksomhed, øvelserne (kompliance) får, fordi terapeut og patient deltager i et forsøg. At afgøre øget kompliance på længere sigt vil kræve en undersøgelse, der inddrager mange flere terapeuter gennem længere tid. Der er dog klare
indikationer af, at videoinstruktioner gør en forskel for kvaliteten af patientens øvelser.

6.5.7

Øget kropsbevidsthed
Der er nogle implikationer af, at terapeuterne mener, at patienterne får en øget kropsbevidsthed gennem den tilpasning af fysioterapien, som patientmappen lægger op til.
”Når du ser dig selv, så bidrager det til tilegnelse. Vi har en model, men det er ikke det
samme som at se det på dig selv, når det er min ryg der skal bøjes op og ned.”75
En terapeut fremhæver, at en patient, han har anvendt patientmappen på, efterfølgende har sagt, at hun er begyndt at anvende en mere korrekt arbejdsstilling: ”Patienten
gav rigtig positiv feedback og sagde, at det var godt at kunne udføre arbejdet korrekt.
Hun har fået det bedre. Det er et langt forløb, men jeg kunne se, at hun var blevet meget bedre til at lave øvelsen, og hun lavede det mere korrekt, det er en del af det at
76
bruge mappen.”

6.5.8

Forbedringspotentiale – prototype og koncept
Ovenstående meget positive reaktioner fra opskaleringsklinikkerne står ikke alene. En
af de terapeuter, der deltog i opskaleringen, var meget kritisk over for patientmappen.
Terapeuten er generelt meget skeptisk over for teknologi, og han mente ikke, at patientmappen kunne forbedre fysioterapien. Han konstaterede mange tekniske udfordringer ved ’Den digitale patientmappe’, hvilket også gjorde den mere eller mindre ubrugelig.
Terapeuten kunne ikke skelne mellem prototypen som en teknisk opstilling til afprøvningen af et koncept på den ene side og selve konceptet på den anden, hvilket er fuldt
forståeligt, når man har stået med en oplevelse af at have et værktøj, der ikke fungerer.
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Også de øvrige terapeuter har haft en række ønsker om forbedringer af værktøjet,
hvilket svarer meget godt til de indvendinger, udviklingsklinikkerne også gav udtryk for.
For det første er det et problem, at ’Den digitale patientmappe’ ikke er integreret med
klinikkens patientsystem/journalisering. Alle terapeuterne, der kunne se ideen med patientmappen, ville gerne have den gjort til en del af deres almindelige patientsystem,
hvori også patientjournalen indgår.
Konceptet for patientmappen tilsiger, at den ligger, så både patient og terapeut kan tilgå den, hvilket også vil være en udfordring, hvis den skulle være en del af klinikkens
patientsystem, som patienterne typisk ikke har adgang til. Koncpetet lægger op til, at
mappen befinder sig i skyen, som det er tilfældet med sundhed.dk eller borger.dk. Her
ligger patientens forskellige data tilgængeligt for patienten selv, men ikke umiddelbart
for klinikkerne. Så der er brug for et mere smidigt system, hvor patientens data ligger i
skyen, og hvor patienten kan åbne for adgang til udvalgt materiale til udvalgte enheder
i sundhedssystemet – eller andre offentlige og private myndigheder, patienten ønsker
at give indsigt i personlige forhold.
En række af de udfordringer med prototypen, terapeuterne har påpeget, kan henføres
til, at prototypen ikke er udviklet til at blive integreret med offentlige systemer. Det gælder også, når det bliver påpeget, at der er noget, man ikke kan gøre fra telefonen: ”Det
som ikke fungerer fra den mobile enhed er til besvær”77 Et integreret system med en
udviklet snitflade til mobilen ville være løsningen på dette. Det samme gælder, når terapeuterne peger på, at det kan være besværligt for patienterne at skulle tilgå en netservice, de måske ikke kender, og derefter skal de selv løse evt. problemer med afspilning af video og lyd. Her ville en streamet tjeneste gøre det meget mere smidigt. Som
en terapeut sagde, så skal det fungere sådan, at patienten blot modtager en mail med
et link, og så kører det.
Igen viser disse udfordringer og påpegede problemstillinger hen til prototypens mangelfuldhed i forhold til implementering af konceptet. Det betyder dog ikke, at man kan
sige, at alle udfordringer med patientmappen ville blive løst med en snitflade ind mod
de offentlige systemer, men opskaleringen har bekræftet, at mange fysioterapeuter og
deres patienter kan se potentialet i ’Den digitale patientmappe’ – og flere klinikker siger, at de vil blive ved med at bruge den – selv i den prototypeudgave, der er udviklet.

6.6

Re-design
Som et led i afprøvningen af den digitale patientmappe i de deltagende klinikker er protypen flere gange blevet re-designet med henblik på at forbedre dens funktionalitet.
Nogle af disse re-designs er blevet til i en fælles udviklingsproces mellem ELYKforskere og brugerne, mens andre er udviklet af brugerne alene.

77
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6.6.1

Re-design 1: tablet i stedet for telefon
Et af de første re-designs var, at iværksætte et sideløbende forsøg, hvor tre af vores
brugere blev udstyret med en tablet-computer i stedet for en telefon. Til denne del af
forsøget udvalgte vi tre fysioterapeuter, der hurtigt var blevet fortrolige med brugen af
telefonen og mappen og som vi derfor forventede havde overskud til at afprøve konceptet med et nyt redskab; en tablet-computer af mærket Motorola ”Xoom”.
Formålet med at erstatte telefonen med en tabletcomputer var dobbelt. På det helt
praktiske plan havde vi erfaret, at telefonens ret lille skærm gjorde det vanskeligt at
navigere mellem Dropboxs forskellige mapper, hvilket gjorde flere af fysioterapeuterne
usikre på, om delingen af mappen nu også var gennemført som planlagt. Derfor valgte
vi at afprøve en tablet computer, der har en væsentlig større skærm og som derfor er
lettere at navigere på.
En anden væsentlig årsag til at iværksætte dette re-design af procedurerne omkring
den digitale patientmappe var, at vi havde iagttaget, at adgangen til computere, som er
nødvendig for at kunne dele mappen, var en barriere for nogle af fysioterapeuterne.
Mens nogle klinikker havde computere stående i behandlingsrummene, havde andre
kun gjort plads til at computeren kunne stå der, således at fysioterapeuten skulle medbringe sin computer fra rum til rum. Atter andre havde computerfaciliteter i egentlige
kontorer separeret fra behandlingsfaciliteterne. Da vi ønskede at fremme en mere
sømløs integration af digitale værktøjer i den fysioterapeutiske praktisk, valgte vi derfor
at stille en tabletcomputer til rådighed, fordi den kan betragtes som en form for hybrid
mellem en egentlig computer og en smartphone. Som smartphonen er den et personligt redskab, der som hovedregel ikke deles med andre, og den er let og nem at transportere fra behandlingsrum til behandlingsrum eller at tage med hjem til klienterne ved
hjemmebehandlinger. Ved hjemmebehandlinger gør den det muligt at skrive journal på
stedet og at tilgå fysioterapeutens kalender samt relevante netbaserede ressourcer.
Med tablet-computeren veksles hurtigt mellem dvaletilstand og tændt tilstand, således
at lange log-on sessioner overflødiggørelse; noget der i mange kliniske miljøer betragtes som en sand plage, da arbejdet ofte veksler mellem patientkontakt og dokumentation med korte intervaller. Den sømløse adgang til computeren er på grund af denne
særlige arbejdsform meget vigtig i sundhedsfaglige miljøer, hvilket vanskeliggøres
yderligere af de store krav, der stilles til datasikkerhed.
Omvendt ligner den på flere andre punkter en traditionel computer. Den har et større
skærmtastatur, hvilket muliggør skrivning af kortere journaler og skærmen er stor nok
til at fysioterapeuten kan slå op i kliniske databaser eller finde relevante ressourcer
f.eks. på en klinisk valideret ressource såsom www.physiopedia.com. Endelig gør
skærmens størrelse det muligt at gennemse de optagede videoer sammen med patienten, hvilket fysioterapeuterne har rapporteret er en stor fordel, da videoerne dermed
i højere grad bliver et fælles udgangspunkt for samtalen om lidelsens årsager og videre behandling. Som sådan bliver selve tablet-computeren til et pædagogisk værktøj for
den fysioterapeutiske praksis.
Desværre tillader vores prototypeprogram ”Dropbox” endnu ikke, at man kan dele patientmappen via en tablet-computer, hvilket betyder, at vi ikke i forsøgsperioden har været i stand til at realisere målet om ”one-device” i brugen af den digitale patientmappe.
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Vi har som et led i vores udviklingsforsøg efterlyst denne funktion og forventer, at den
bliver tilgængelig i løbet af relativ kort tid.
Samlet set har fysioterapeuternes tilbagemeldinger om brugen af Xoom været positiv,
idet de oplever at den større skærm giver dem mulighed for bedre at navigere på
skærmen, at se videoerne sammen med patienten samt at gennemføre flere af deres
arbejdsopgaver ved hjælp af ét digitalt redskab.

6.6.2

Re-design 2: Før-skema
En af de deltagende fysioterapeuter, der har afprøvet den digitale patientmappe med
en tablet-computer savnede muligheden for en ”smertebaseline”, så det var muligt løbende at dokumentere behandlingens effekt. Det skulle foregå gennem en grafisk repræsentation af smertens placering, omfang og karakter, og det var vigtigt, at det var
patienten selv, der tegnede smerten både af hensyn til angivelsens nøjagtighed og
som et pædagogisk redskab til at give patienten større indsigt i smertens karakter og
udvikling.
Fysioterapeuten begyndte derfor at arbejde på forskellige muligheder for patientregisteret smerte, der kunne deles via mappen. Løsning blev et koncept, hvor fysioterapeuten ved første konsultation tager et billede af patienten. Efterfølgende indtegner patienten sin smerte på dette billede ved hjælp af et gratis tegneprogram. Billedet lægges
derefter i den digitale patientmappe, således at både fysioterapeuten og patienten har
adgang til det. Proceduren gentages efter behov, således at både fysioterapeut og patient løbende har overblik over, hvorvidt behandlingen bidrager til at reducere den oplevede smerte.
Om denne udviklingsproces fortæller fysioterapeuten:
”Som jeg har fortalt og vist jer har jeg haft meget glæde af at lægge en smertebaseline
ind i patientmappen, som patienten selv har indtegnet på Xoom’en. Jeg har forsøgt
både med mennesketegninger og med fotos af patienterne, de skulle tegne på. For
nogen patienter er det klart lettere at tegne smerterne ind på sig selv. Min oplevelse er,
at det kan være svært for nogen at overføre smerten fra sig selv til en tegning af et
menneske – specielt hvis smerten er på bagsiden, som de måske ikke har den store
kontakt til. Andre har haft svært ved at lokalisere columna [rygsøjlen] på fotoet og har
bedre kunnet indtegne smerten på mennesketegningen med udgangspunkt i columna.
Min oplevelse er, at for de fleste jeg har afprøvet det på – er fotoet det der giver mest
78
mening.”
Denne del af udviklingsprocessen har fysioterapeuten selv forestået uden bistand fra
ELYK-forskerne. Men ELYK-medarbejderne har sideløbende arbejdet med udvikling af
et digitalt før-skema sammen med en anden klinik. Dette skema udfyldes inden den
første konsultation og indeholder udover en række administrative og behandlingsjuridiske oplysninger ligeledes en grafisk repræsentation af patientens smerte samt et
egentligt smertemåling på den såkaldte VAS-skala. På nuværende tidspunkt er dette
før-skema ikke knyttet til klinikkens hjemmeside og klinikmanagementsystem, men det
vil være oplagt at også dette på sigt placeres så patienten senere vil kunne få adgang
78
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til det; eksempelvis i en delt patientmappe. Under alle omstændigheder viser denne to
sporede udviklingsproces, at der er et betydeligt behov for både at lette de administrative procedurer omkring faktuelle patientoplysninger såvel som for at kunne dokumentere effekten af behandlingen på en måde, der er forenelig med den generelle digitalisering af dokumentationen inden for det fysioterapeutiske område. Endelig har
smerteregisteringen en vigtig pædagogisk effekt, der harmonerer med den generelle
sundhedspolitiske tendens til øget egenomsorg og myndiggørelse af patienten.

6.6.3

Re-design 3: Videreudvikling af baselineredskabet.
Fra flere af de deltagende fysioterapeuter har vi fået tilbagemeldinger om, at baselineredskabet i sin nuværende form ikke giver tilstrækkelig præcise resultater. Det er velegnet som et pædagogisk redskab til at synliggøre funktionsbegrænsninger og progression i bevægeligheden for patienten, men som dokumentation af behandlingens
effekt overfor tredjeparter, f.eks. sundhedsmyndighederne, er det ikke tilstrækkeligt
præcist. Som en af de deltagende fysioterapeuter skriver:
”I forhold til den teknologi vi har på nuværende tidspunkt på telefon eller tablet, er dokumentationen i forhold til baseline for bevægelighed ikke god nok. Det er et godt pædagogisk redskab – men det lever ikke op til krav om validitet. Jeg har et par gange
forsøgt at sammenligne 2 videooptagelser sammen med en patient – og vi kunne på
trods af, at vi begge synes, vi i virkeligheden kunne se en forbedring, ikke se forskel på
videooptagelserne. Det handler om vinkler, man optager fra og punkter man måler i
forhold til, som ikke kan ses på en optagelse. Jeg har derfor - som man sædvanligvis
gør – målt med et goniometer ud over optagelserne og skrevet ledmålingen ind i journalen. Det kunne være fint med en app udviklet med et goniometer og hvor der bliver
lagt nogle pejlemærker ind.”79
Samme indvending har en anden af de deltagende fysioterapeuter. Vi har derfor arbejdet videre med at gøre vinklerne mere målbare bl.a. ved hjælp af et stativ til kameraer,
således at kameravinkelen stabiliseres ligesom vi har drøftet mulighederne for et grid
på væggen, der skulle gøre det nemmere at måle vinklerne præcise. Disse løsninger
har vi i samarbejde med fysioterapeuterne dog stadig fundet for upræcist, hvorfor den
mest oplagte løsning på en videreudvikling af denne del af konceptet efter vores vurdering vil være en mobil applikation, der kan måle kroppens vinkler direkte på billedet.
Det har ikke været muligt inden for projektperioden at udvikle en sådan app, men der
ingen tvivl om, at der vil være efterspørgsel efter en sådan løsning, hvis den kan realiseres relativt simpelt og implementeres i klinikkernes eksisterende fysiske rammer. Set
i lyset af de generelt øgede dokumentationskrav, der stilles til den fysioterapeutiske
behandling vil et sådan koncept have en vifte af anvendelser: fra den vederlagsfrie,
neurologiske patient til den skadede eliteidrætsudøver.

6.6.4

Re-design 4: Forenkling af konceptet
På trods af vores indledende ambitioner om at skabe et koncept, der kunne implementeres næsten uden ekstra tidsforbrug for fysioterapeuten, har nogle af de deltagende
fysioterapeuter alligevel videreudviklet konceptet, så det er blevet endnu enklere. En af
79
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fysioterapeuterne har valgt udelukkende at dele videooptagelserne af patienterne via
email i stedet for at lægge dem i patientmappen.
Hermed opnår han en betydelig forenkling af konceptet; det er ikke længere nødvendigt at oprette mapper i Dropbox eller at dele dem med patienten via en computer ligesom det også er enklere for patienten at tilgå videoerne, fordi hun ikke længere skal
oprette en konto i Dropbox. Patienten får således stadig adgang til en visualisering af
sine øvelser, der kan bruges som støtte for erindringen og som synliggørelse af funktionsniveauet. Til gengæld går idéen med mappen som et fælles sted mellem patient og
fysioterapeut tabt, ligesom fysioterapeuten vil være nødt til at oprette et journaliseringssystem, hvis han vil bruge videoerne som dokumentation sidenhen.
En anden deltagende fysioterapeut er uafhængigt af den første, kommet på samme
idé og eksperimenterer med begge modeller. Interviews med de patienter, der har deltaget i afprøvningen, bekræfter, at oprettelsen af en konto i Dropbox, et program de
som hovedregel ikke kender i forvejen, er en væsentlig barriere for deres deltagelse i
forsøget. Ligeledes betyder problemer med forskellige filformater, at en del af dem ikke
kan åbne videoerne fordi de mangler den rette medieafspiller. Dermed er de nødt til at
downloade en ny medieafspiller for at blive i stand til at se de delte videoer, hvilket
utvivlsomt betyder, at en del af dem falder fra; enten fordi deres it-kundskaber er for
ringe eller fordi, de ikke er villige på at bruge ret megen tid på, at få adgang videoerne.
Fysioterapeuternes re-design løser en del af disse problemer fordi patienten blot skal
åbne sin mail og klikke på linket for at afspille videoerne, men denne gevinst opnås på
bekostning af meget essentielle funktioner såsom muligheden for at have ét fast sted,
hvor både fysioterapeut og patient kan uploade og genfinde materiale af relevans for
den fysioterapeutiske behandling.

6.7

Opsamling på analyse
Samlet set har afprøvningen med opskalering og re-design vist, at terapeuterne opfatter konceptet som holdbart. Terapeuterne ser gode muligheder for:
 Registrering af baseline gennem forskellige notationer (eks: beskrivelser, talindikatorer (eks: smerteskema), billeder, videoer osv.) inden start af behandling, der
 kan fastholdes i en form som patienten kan forstå og tilgå
 indgå som dokumentation for udvikling i behandlingsforløbet
 Øge patientens motivation gennem visualisering af progressionen i behandlingen
 Have adgang til patientens egen beskrivelse af problemet (’førskema’)
 Være i stand til at vise (visualisere) patientens fremskridt
 Øge patientens evne til at huske de instruktioner (øvelser) og derved øge ’kompliance’
 Øge patienternes forståelse af deres diagnose gennem fastholdelse (lyd-/videoklip
med terapeutens ’opsamling’ af den enkelte behandlingsgang: diagnose, råd og vejledning, anbefalinger m.v)
 Øge patienternes indsigt i årsag og virkning ift. diagnose og helbredelse: forståelse
af terapeutens forklaringer om årsager om eks. bevægelseshæmning (eks. dårlig
siddestilling) og demonstration af, hvordan dette kan undgås (eks: korrekt siddestilling)
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 Forbedre kommunikationen mellem patient og fysioterapeut gennem fastholdelse af
denne
 Generelt øge dokumentationen af behandlingen og dens resultater – også ift. relevante tredjeparter
Afprøvningen har også vist, at hverken gruppen af terapeuter eller patientgruppen er
homogene størrelser, og der er store variationer i evner, muligheder og motivation for
at tilpasse fysioterapien ud fra principperne i ’Den digitale patientmappe’.
Som prototypen foreligger nu kræver det en ekstra indsats af terapeuten for at anvende den. Patientmappen udgør et parallelt system ved siden af klinikkens eget patienstystem. Der er også en række tekniske udfordringer ved prototypen, som gør det
vanskeligt at integrere patientmappen i klinikkens daglige praksis.
Omvendt har vi to eksempler på klinikker, der ønsker at anvende ’Den digitale patientmappe’ i dens nuværende udgave, fordi de vurderer, at fordelene ved at anvende
mappen er større end ulemperne. Dette tyder også på, at patientmappen vil kunne få
en stor udbredelse, hvis de tekniske udfordringer blev løst – og der blev lavet en løsning, som er integreret enten med klinikkernes egne systemer eller med det offentlige
sundhedssystem.
Også for patienterne er der udfordringer ved den prototype, der har været udviklet fo at
afprøve konceptet for ’Den digitale patientmappe’. Samlet set har afprøvningen vist, at
konceptet er særligt velegnet til:
 Patienter med dårlig kropsbevidsthed, der skal støttes i at forstå sammenhængen
mellem uhensigtsmæssige bevægemønstre og smerter
 Patienter der skal udføre to eller flere øvelser hjemme og som har svært ved at huske dem
 Patienter med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, hvis pårørende eller
omsorgspersoner har behov for eller gerne vil følge med i behandlingen og understøtte patientens træning hjemme.
 Børn hvis forældre ønsker at følge med i deres behandling, men ikke har mulighed
for at være til stede hver gang
 Vederlagsfri patienter hvis behandling skal dokumenteres overfor bevilligende myndighed
Omvendt er konceptet i dets nuværende udformning mindre egnet til
 Patienter med meget knappe it-kundskaber, hvilket i praksis ofte vil sige svage ældre samt personer i udsatte grupper
 Patienter der ikke i dagligdagen betjener en computer eller smartphone og for hvem
det derfor er en stor ekstra indsats at opsøge den digitale patientmappe
 Patienter med en lav grad for motivation for forstå deres egen lidelse og følge fysioterapeutens anbefalinger
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7.

Generalisering

7.1

Didaktisk kommunikation
Arbejdet med ’Den digitale patientmappe’ har godtgjort, at der er et innovationspotentiale inden for fysioterapeutisk praksis. Prototypen af ’Den digitale patientmappe’ er blevet vurderet på en sådan måde, at det er sandsynligt, at patientmappen kan gøres til et
kommercielt produkt. Det ligger uden for denne rapports sigte at lave en egentlig markedsundersøgelse af mulighederne. En række kommercielle spillere på markedet har
dog vist en vis interesse for projektet. Projektet har endvidere vist, at der betalingsvillighed blandt brugerne (patienterne), hvis patientmappen blev en tilkøbsmulighed.
Patientmappen kan både ses som innovation af et servicedesign og produktdesign.
Som servicedesign peger patientmappen på den kommunikative dimension ved fysioterapien. Projektet har sat fokus på vigtigheden af denne dimension. Mappen bidrager
her til at løse behovet for en forbedret kommunikation mellem fysioterapeut og patient
blandt andet gennem fastholdelse af kommunikation, etablering af baseline, videoinstruktioner af øvelser, dokumentation af behandlingsforløb osv. Som artefakt befordrer
mappen kommunikationen med de elementer, der gør kommunikationen relevant for
sundhedsfremme for patienten
De relevante kommunikative elementer, der fastholdes med den digitale patientmappe
er følgende:
 Registrering af baseline gennem forskellige notationer (eks: beskrivelser, talindikatorer (eks: smerteskema), billeder, videoer osv.) inden start af behandling, der
 kan fastholdes i en form som patienten kan forstå og tilgå
 indgå som dokumentation for udvikling i behandlingsforløbet
 Øge patientens motivation gennem visualisering af progressionen i behandlingen
 Have adgang til patientens egen beskrivelse af problemet (’førskema’)
 Være i stand til at vise (visualisere) patientens fremskridt
 Øge patientens evne til at huske de instruktioner (øvelser) og derved øge ’kompliance’
 Øge patienternes forståelse af deres diagnose gennem fastholdelse (lyd-/videoklip
med terapeutens ’opsamling’ af den enkelte behandlingsgang: diagnose, råd og vejledning, anbefalinger m.v)
 Øge patienternes indsigt i årsag og virkning ift. diagnose og helbredelse: forståelse
af terapeutens forklaringer om årsager om eks. bevægelseshæmning (eks. dårlig
siddestilling) og demonstration af, hvordan dette kan undgås (eks: korrekt siddestilling)
 Forbedre kommunikationen mellem patient og fysioterapeut gennem fastholdelse af
denne
 Øge dokumentationen af behandlingen og dens resultater – også ift. relevante tredjeparter
Disse elementer lægger op til og gøres til udgangspunkt for en videre mundtlig kommunikation mellem terapeut og patient, som også analysen af testresultaterne viste.
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Kommunikationens betydning i fysioterapeutisk behandling er måske projektets mest
værdifulde opdagelse. Terapeuten skal kommunikere sine iagttagelser og analyse (diagnose) til patienten, så patienten forstår omfanget af og gerne også grunde til eventuelle nedsatte funktioner (fortid). En anden vigtig kommunikation drejer sig om, hvordan patienten skal forholde sig til sin malfunktion (nutid), og hvordan nedsættelsen
specifikt eller malfunktioner generelt kan undgås fremover (fremtid).
Man kan derfor iagttage den fysioterapeutiske praksis som kommunikationsprocesser
og dermed også som undervisnings- og læreprocesser, idet undervisning kan forstås
som en specialiseret kommunikationsform, der er rette mod at forandre mennesker og
menneskers handlinger. Det er derfor, man kan tale om didaktisk kommunikation som
en fysioterapeutisk kerneaktivitet.

7.2

Designets robusthed
I arbejdet med fysioterapeuter, patienter og andre interessenter er det til stadighed blevet bekræftet, at der er behov for en styrket kommunikation mellem patient og fysioterapeut, og der er behov for et værktøj, der kan være med til at lette denne kommunikation. På det niveau kan det konkluderes, at konceptet ’Den digitale patientmappe’ er
endog særdeles robust. Det næste spørgsmål er imidlertid, om også løsningen på
kommunikationsbehovet er robust – altså selve det design, der er blevet udviklet i løbet
af processen og som er blevet afprøvet gennem den udviklede prototype.
Som det blev vist i analysen er der en række udfordringer med prototypen. Det er også
blevet vist, at der kan være faktorer, der gør, at patientmappen ikke bliver brugt lige
meget af alle terapeuter og patienter. Den sammenhæng patientmappen bliver brugt i
spiller ligeledes en rolle, selvom det ikke er noget, der har været berør så meget i denne rapport.
Prototypen er blevet udviklet med henblik på at teste konceptets holdbar- og robusthed. Prototypen er således ikke et mål i sig selv, men kun et værktøj, der skal give
informationer om konceptet. Hver iteration giver nye informationer, som enten lægger
op til forslåede forbedringer, tilbagerulninger eller opgivelse af konceptet.

(Udfaldsrum af prototypevurdering)
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Målet i ELYK-projektet har været at udvikle et innovativt og bæredygtigt koncept. For at
kunne vurdere konceptet har det været nødvendigt at udvikle en prototype, der kunne
simulere konceptet så godt som muligt. Denne prototype har været placeret i en given
kontekst og impliceret en række brugere. Konceptet kan således ikke betragtes i sin
renhed, og vurderingen af forløbet bliver derfor også nødt til at skelne mellem forskellige relevante påvirkningsfaktorer.
Prototypen møder en række udfordringer i den etablerede praksis. Disse udfordringer
har samtidig giver en øget indsigt, hvilke forhold en digital patientmappe skal tage hensyn til. Det er indsigt, der kan bidrage til den videre designproces. Som vi skrev i kapitlet om konceptudviklingen, er der mindst fire elementer, der må vurderes, når man skal
bedømme designets robusthed.





7.2.1

Brugerne
Prototypen
Konteksten
Konceptet

Brugerne
De fleste brugere, der har anvendt ’Den digitale patientmappe’ har taget godt imod
den. De har vurderet, at patientmappen har været en værdifuld hjælp ikke mindst i forhold til at udføre øvelser mere regelmæssigt og på en mere helbredende måde.
Terapeuterne har i langt overvejende grad beskrevet patientmappen som en stor hjælp
inden for alle de områder, der er nævnt i målbeskrivelsen:
 Registrering af baseline gennem forskellige notationer (eks: beskrivelser, talindikatorer (eks: smerteskema), billeder, videoer osv.)inden start af behandling, der
 kan fastholdes i en form som patienten kan forstå og tilgå
 indgå som dokumentation for udvikling i behandlingsforløbet
 Øge patientens motivation gennem visualisering af progressionen i behandlingen
 Have adgang til patientens egen beskrivelse af problemet (’førskema’)
 Være i stand til at vise (visualisere) patientens fremskridt
 Øge patientens evne til at huske de instruktioner (øvelser) og derved øge ’kompliance’
 Øge patienternes forståelse af deres diagnose gennem fastholdelse (lyd-/videoklip
med terapeutens ’opsamling’ af den enkelte behandlingsgang: diagnose, råd og vejledning, anbefalinger m.v)
 Øge patienternes indsigt i årsag og virkning ift. diagnose og helbredelse: forståelse
af terapeutens forklaringer om årsager om eks. bevægelseshæmning (eks. dårlig
siddestilling) og demonstration af, hvordan dette kan undgås (eks: korrekt siddestilling)
 Forbedre kommunikationen mellem patient og fysioterapeut gennem fastholdelse af
denne
 Øge dokumentationen af behandlingen og dens resultater – også ift. relevante tredjeparter
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De færreste brugere blandt terapeuterne har oplevet, at det var vanskeligt at arbejde
med prototypen, men de har påpeget, at det kræver til tilvænning – og at det er en fordel at besidde visse digitale kompetencer. Enhver motiveret terapeut vurderes at kunne anvende den digitale patientmappe. Den terapeut, der mener, at digitale medier vil
øge afstanden mellem patient og terapeut vil ikke umiddelbart tage ’Den digitale patientmappe’ i brug.
Også patienterne fremhæver de positive sider ved patientmappen. Patienterne har dog
mødt større tekniske udfordringer end terapeuterne, da projektet har brugt ressourcer
på teknisk afklaring og tilpasning hos terapeuterne. Noget tilsvarende er ikke sket for
patienterne. Dette er en svaghed ved projektet. Der burde have været sat ressourcer
af til at sørge for en mere gnidningsfri anvendelse af patientmappen hos patienterne.
Som vi viste i analysen, så er konceptet særligt velegnet til:
 Patienter med dårlig kropsbevidsthed, der skal støttes i at forstå sammenhængen
mellem uhensigtsmæssige bevægemønstre og smerter
 Patienter der skal udføre to eller flere øvelser hjemme og som har svært ved at huske dem
 Patienter med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, hvis pårørende eller
omsorgspersoner har behov for eller gerne vil følge med i behandlingen og understøtte patientens træning hjemme.
 Børn hvis forældre ønsker at følge med i deres behandling, men ikke har mulighed
for at være til stede hver gang
 Vederlagsfri patienter hvis behandling skal dokumenteres overfor bevilligende myndighed
Omvendt er konceptet i dets nuværende udformning mindre egnet til
 Patienter med meget knappe it-kundskaber, hvilket i praksis ofte vil sige svage ældre samt personer i udsatte grupper
 Patienter der ikke i dagligdagen betjener en computer eller smartphone og for hvem
det derfor er en stor ekstra indsats at opsøge den digitale patientmappe
 Patienter med en lav grad for motivation for forstå deres egen lidelse og følge fysioterapeutens anbefalinger
Der er således ikke grund til at formode, at ’Den digitale patientmappe’ i forhold til brugerne skulle udgøre vanskeligheder, der overstiger implementeringen af offentlig it helt
generelt. Tværtimod tyder vores analyser, at der vil være en højere grad af individuel
motivation ved indførelsen af en digital patientmappe, der vil kunne lette og forbedre
kommunikationen mellem fysioterapeut og patient.

7.2.2

Prototypen
Det er især i selve prototypedesignet, at projektet har oplevet de største udfordringer.
Dels at få konstrueret en prototype, der var velegnet til en afprøvning af konceptet i autentiske omgivelser, var en udfordring. Konceptet lægger op til en integration af flere
forskellige systemer – både offentlige og private – som projektet ikke har haft mulighed
for at afprøve. Det har heller ikke været nødvendigt for at udføre den type af innovation, som ELYK-projektet har været engageret i.
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Projektet har i samarbejde med en profession bestående af små- og mellemstore virksomheder co-designet en løsning for forbedret fysioterapi. Denne innovation har bevæget sig fra ideplan over skitser til nogle hurtigt sammensatte prototyper. Og det er
disse prototyper, som skal vurderes.
Prototypen kan siges at have udfyldt sin rolle i og med, at den har muliggjort en vurdering af konceptet. Konceptet er blevet bedømt i konkret brug af konkrete brugere, og
de har fundet, at konceptet giver merværdi i forhold til tidligere praksis.
Men selve det konkrete design af prototypen bestående af mobiltelefon, nettjenesten
Dropbox og en pc, og hvor patient og terapeut deler en mappe i Dropbox, er ikke særlig robust. Der er for mange muligheder for, at systemet bryder sammen. Eksempelvis
kan patienten opleve ikke at kunne afspille en lydfil, der ligger i mappen, fordi patienten
ikke automatisk har koblet en bestemt lydafspiller til det format, lydfilen automatisk bliver gemt i. Den slags problemer er der en del af, når man kigger på en konkret afvikling af patientmappen med prototypen.
I terapeutens håndtering af patientmapperne er der en manglende sammenkobling
med øvrige patientdata, som man må kunne forvente ved en sundhedsydelse. Selve
administrationen af de forskellige patienter bliver derved også for usikker for terapeuterne – ligesom det bliver usikkert, hvem der egentlig har adgang til de forskellige data:
terapeuten eller klinikken.
De udfordringer, klinikker, terapeuter og patienter har afrapporteret, har alle været knyttet til prototypens konkrete design. Det er således en teknisk specifikation ved mobiltelefoner, at de gemmer lydfiler i et bestemt format, der kræver en særlig afspiller for at
kunne afvikles. Løsningen på denne udfordring er, at filerne i mappen ikke gøres afhængig af de programmer, brugerne har på deres telefoner eller computere. En funktionalitet som streaming af indhold ville være løsningen på disse problemer. Mappen
skal ligge et sted på nettet, hvor patienten kan åbne for adgang til bestemte data til bestemte sundhedssystemer, så terapeuten får en mulighed for at tilgå den via klinikkens
almindelige kliniksystem. Man kan her forestille sig, at ’Den digitale patientmappe’ fungerer som et ad-on (et tillæg) til patientjournalen – og at den evt. knyttes sammen direkte via henvisningshotellet, hvor klinikken typisk henter andre patientdata.
Dette betyder ikke, at man så omvendt kan sige, at der ikke ville være andre udfordringer, hvis ’Den digitale patientmappe’ var integreret med klinikkernes egne systemer og
det offentliges digitale sundhedssystem. Men de reservationer, der primært har været
rejst i forbindelse med patientmappen, har kunnet tilskrives det konkrete prototypedesign.

7.2.3

Konteksten
Prototypen har været afprøvet i en realistisk kontekst forstået på den måde, at patientmappen har været tilbudt patienter udvalgt af terapeuterne.
Den vigtigste forstyrrelse af konteksten vurderes til at være forsøget i sig selv. Der har
været en øget opmærksomhed over for de forhold, der søges forbedret med ’Den digitale patientmappe’. Således har vi set en positiv vurdering af øget kompliance og forbedret kvalitet i patienternes øvelser efter indførelsen af patientmappen. Det kan imid-
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lertid diskuteres, hvor stor en del af denne forbedring, der kan tilskrives den øgede
opmærksomhed om netop compliance og kvalitet i øvelserne som følge af afprøvningen, og hvor meget der kan tilskrives brugen af ’Den digitale patientmappe’.
Afprøvningen har peget på vigtigheden af kommunikationen mellem terapeut og patient, hvilket er noget, man også fremadrettet kan drage nytte af i fysioterapien. Det må
også vurderes, at patientmappen også vil have en positiv effekt for terapeut-patientkommunikationen, når anvendelsen er blevet en del af den almindelige praksis for fysioterapi

7.2.4

Konceptet
Det er den overordnede vurdering at konceptet er særdeles robust. I alle de sammenhænge, hvor konceptet er blevet præsenteret, diskuteret og afprøvet er det blevet bekræftet, at der er behov for ’Den digitale patientmappe’, og at den i det store hele skal
fungere ud fra de principper, der er beskrevet i konceptet for ’Den digitale patientmappe’ i nærværende projekt.
Det vurderes også, at ’Den digitale patientmappe’ kan overføres til andre praksisformer
end fysioterapi. Andre privatpraktiserende sundhedsklinikker vil uden særlig mange tilpasninger formentlig kunne høste de samme fordele og forbedringer, som er beskrevet
i rapporten her.
Det vurderes også, at principperne i ’Den digitale patientmappe’ vil kunne anvendes i
det offentlige sundhedssystem. Vurderingen af robustheden i forhold til det offentlige
sundhedssystem er dog behæftet med megen usikkerhed. Dels findes der allerede
konkurrerende koncepter som Den elektroniske patientjournal. Dels kan der være store
forskelle i professionsudøvelse, professionsforståelse, praksisformer osv., der ikke er
taget højde for i nærværende afprøvning af konceptet.
Konceptet vurderes også til at være robust i forhold til kommercialisering. Vi har afdækket, at fysioterapeuterne og klinikejerne efterspørger det, den ’Den digitale patientmappe’ kan levere, hos deres leverandører af kliniksystemer. Vi har endvidere set,
at der er en række af de kommercielle interessenter, der er interesseret i at udvikle tilsvarende systemer. Endelig har vi også set, at der hos patienterne findes en betalingsvillighed i forhold til ydelsen ’visuelle data fra klinikken’ eller ’fastholdt kommunikation
med klinikken’.
Forksnings- og udviklingsteamet vurderer, at konceptet med ’Den digitale patientmappe’ knyttet til den enkelte borgers digitale profil er absolut robust. Det vurderes, at det
på ikke særlig lang sigt vil blive et krav fra borgerne, at de har adgang til og selv vil bestemme over egne sundhedsdata. Her vil et system, der følger konceptet for ’Den digitale patientmappe’ blive set som et alment gode, og det bliver borgerne der afgør, hvilke sundhedsaktører, der får adgang til de forskellige data i den enkeltes patientmappe.
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8.

Konklusion
Udgangspunktet for dette projekt var innovation af nye, digitale (elektroniske) kompetenceudviklingsformer for små- og mellemstore virksomheder i yderområderne i Danmark.
Forsknings- og udviklingsprojektet har haft dette for øje i udvælgelsen af samarbejdspartnere og problemstillinger. Vi ser således en udvikling inden for sundhedssektoren,
hvor fokus i højere og højere grad er konkurrence mellem forskellige udbydere og flere
private aktører. Derfor er det vigtigt, at også fysioterapeuter udvikler deres profession,
så de i højere grad bliver i stand til at tage denne konkurrence op.
Det har været vigtigt i ELYK-regi, at innovationen af en ny praksis var uafhængig af
nærhed til metropoler.
Forsknings- og udviklingsprocessen har været inspireret af tankerne i Design Based
Research og ideerne bag brugerdreven innovation. Der har været tale om inspiration,
og teorierne er således blevet tilpasset de konkrete behov, det specifikke udviklingsprojekt har haft og den specifikke kontekst, udviklingsprocessen er foregået i.
Konkret er udviklingsprocessen foregået som en co-design-proces, hvor små- og mellemstore virksomheder placeret i yderområder har arbejdet sammen med ELYK-teamet
om at udvikle en forbedret professionsspecifik kompetence. Denne kompetence består
i en særlig forståelse for kommunikationen mellem fysioterapeut og patient; en kommunikationsforståelse der understøttes af ’Den digitale patientmappe’.
Udviklingsprocessen har fungeret som en vekselvirkningsproces, der har impliceret tre
forskellige ’rum’. Det tætte samarbejde, hvor forskellige kompetencer mødes, er konkret foregået i ’workshops’. Megen analyse og oplæg til skitseringer er foregået i ’Forskerteamets rum’. Observationer og indsamling ’ønsker’ og ’behov’ til fremtidig og forbedret fysioterapi og af erfaringer med prototyperne er foregået i den fysioterapeutiske
praksis – forstået både fysisk som den praksis, behandlingen foregår i, og som den
professionsfaglige udøvelse. Processen kan skematisk fremstilles som følger:
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Den her viste proces har været en vekselvirkningsproces, som løbende har formuleret
og reformuleret forståelsen af det fysioterapeutiske felt, ønsker til forandring i praksis,
forsøgsvise beskrivelser af løsninger osv. I løbet af workshop 1 og 2 blev målene for
udviklingsprocessen opstillet
 Registrering af baseline gennem forskellige notationer (eks: beskrivelser, talindikatorer (eks: smerteskema), billeder, videoer osv.)inden start af behandling, der
 kan fastholdes i en form som patienten kan forstå og tilgå
 indgå som dokumentation for udvikling i behandlingsforløbet
 Øge patientens motivation gennem visualisering af progressionen i behandlingen
 Have adgang til patientens egen beskrivelse af problemet (’førskema’)
 Være i stand til at vise (visualisere) patientens fremskridt
 Øge patientens evne til at huske de instruktioner (øvelser) og derved øge ’compliance’
 Øge patienternes forståelse af deres diagnose gennem fastholdelse (lyd-/videoklip
med terapeutens ’opsamling’ af den enkelte behandlingsgang: diagnose, råd og vejledning, anbefalinger m.v)
 Øge patienternes indsigt i årsag og virkning ift. diagnose og helbredelse: forståelse
af terapeutens forklaringer om årsager om eks. bevægelseshæmning (eks. dårlig
siddestilling) og demonstration af, hvordan dette kan undgås (eks: korrekt siddestilling)
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 Forbedre kommunikationen mellem patient og fysioterapeut gennem fastholdelse af
denne
 Generelt øge dokumentationen af behandlingen og dens resultater – også ift. relevante tredjeparter
Ligesom processen fastlagde de designprincipper, løsningen skulle ligge inden for:







Nem og hurtig adgang direkte i behandlingsrummet
Ikke skabe forhindringer for andre aktiviteter, der foregår mellem patient og terapeut
Ikke skabe forhindringer kontakten (mundtlig/visuel kommunikation) med patient
Mobilt
Mulighed for at optage lyd, billede og video
Mulighed for at vise optagene lyd, billede og video direkte til patienten med henblik
på samtale
 Mulighed for efter behandlingsgangen at give patient adgang til lyd, billede og video
optaget i behandlingsrummet/træningsrummet
 Håndholdt operation af evt. fysiske artefakter
 Webbaseret
Den co-designede løsning består i en metode til fastholdelse af kommunikationen mellem terapeut og patient.

Der er derfor udviklet en prototype for en digital patientmappe, hvori terapeuten kan
lægge materialer og ressourcer, der kan tilgås af patienten: videoinstruktioner af baseline, øvelsesinstruktioner, afsluttende opsamling af den enkelte gang, som patienten
kan genhøre eller gense evt. sammen med én, patienten har et fortroligt forhold til; pårørende, ven, plejeperson.
Prototypeafprøvningen har vist, at konceptet er meget robust i forhold til at indgå som
en del af den fysioterapeutiske praksis. Afprøvningen af prototypen har vist, at fysioterapeuter og patienter vurderer, at der er brug for de kompetencer, der udvikles med
kommunikationsmåder, der fremmes af ’Den digitale patientmappe’ og har denne som
en nødvendig forudsætning, da fastholdelsen af baseline, fremskridt, illustration, do-
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kumentation osv. er nødvendig for den forbedring – innovation – af fysioterapien, som
projektet har haft som sit formål.
Det vurderes også, at konceptet er robust i forhold til en egentlig kommercialisering af
et produkt, der muliggør den kommunikation, der indgår i konceptet. Den udviklede
prototype er ikke i sig selv robust nok til at indgå som en del af en almindelig behandlingspraksis, men prototypen har vist, hvor enkelt det kan gøres.
På baggrund af arbejdet vurderes det, at patientmappen lægger op til et fremtidigt krav
fra borgernes side om at eje egne sundhedsdata, som borgeren så efter eget valg stiller til rådighed for de sundhedsinstanser, borgeren kommer i berøring med.
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9.

Appendix: Personaer af privat praktiserende
fysioterapeuter:
Inden for dette område af nye og ældre måder at bedrive fysioterapeuter findes der naturligvis en række udøvere med hver deres bane gennem feltet. Som et led i beskrivelsen af det fysioterapeutiske felt har vi arbejdet med en karakteristik af fire typiske brugere med hver sin profil og orientering inden for det fysioterapeutiske fag. Foruden at
bidrage til karakteristikken af feltet ”privatpraktiserende fysioterapivirksomheder” har
disse personaer fungeret som et redskab i udviklingsprocessen. Disse ”brugerarketyper”, der hver symboliserer en central dimension i fysioterapi feltet, er blevet til gennem
vores kvalitative undersøgelser i klinikken så vel som gennem vores generelle interaktion med fysioterapifeltet i form af møder, deltagelse på konferencer ect. De skal således på ingen måde opfattes som beskrivelser af virkelige personer, der har deltaget i
udviklingsprocessen. Personaerne er således udelukkende et redskab, der kan konkretisere nogle generelle træk ved feltets aktører for derved at understøtte beslutninger
i udviklingsarbejdet.

9.1.1

Martin:
Faglig profil: Martin er i begyndelsen af 30’erne. Han er kommet ind i fysioterapien
gennem sin store interesse for håndbold, som han selv har dyrket på eliteplan. Han er
fagligt ambitiøs og ser træning som en væsentlig del af fysioterapien. Derfor vil han
også gerne have patienterne til at træne og går meget op i at motivere dem til selv at
gøre en indsats. Han er typisk meget interesseret i idrætsfysioterapi. Han er orienteret
mod den naturvidenskabelige del af fysioterapifeltet og går op i at være dygtig til træningsfysiologi, diagnostik, fysioterapeutiske test og metoder og klinisk ræsonnement.
Han er resultatorienteret og kan bedst lide, at arbejde ud fra testresultater, dokumentation og effekt. Martin følger med i nye forskningsresultater inden for fysioterapi og er
blandt de første til at adoptere nye måleteknikker, metoder og teknologisk udstyr. Han
kan bedst lide faktuelle resultater og eksakte mål. Han kan godt lide patienter, der selv
yder en indsats og hvor man kan se et fremskridt.
It & teknologi: Martin hører til gruppen af ”early adopters”, når det kommer til ny teknologi. Han er interesseret i teknologi og gadgets og har selv en masse tekniske artefakter, såsom smartphone, løbecomputer, gps mv. Han kan godt lide at udforske med ny
teknologi og finde ud af hvad det kan. Han er udpræget learning-by doing. Præsenteret
for nye it-systemer går han ud fra, at han kan finde ud af det.
Privat: Er i fast parforhold og bor i lejlighed. Han er aktiv sportsudøver og spiller håndbold samt løber flere gange om ugen. Han går op i sund mad, som han og hans kæreste skiftes til at tilberede. Hans sportsinteresser smitter af på hans påklædning, der er
udpræget sporty med løstsiddende bukser, t-shirts og gummisko. Når han skal slappe
af ser han film, typisk action, eller sport i fjernsynet. Han er ikke specielt interesseret i
kultur og politik, men stemmer på liberal alliance eller venstre. Han er udpræget selvstændig af type, og mener at der skal være en sammenhæng mellem præstation og
gevinst. . Han får primært sine nyheder fra nettet.
Motto: Man skal slide sig til det
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9.1.2

Mette:
Faglig profil: Mette er midt i 30’erne. Hun er ambitiøs i forhold til alt, hun beskæftiger
sig med, har altid været både dygtig og flittig og har fået topkarakterer hele vejen gennem sin uddannelse. Hun er fagligt kompetent, men stiller også høje krav til sig selv.
Hendes faglige perfektionisme er dog sat noget under pres af de krav hendes familie
og især børn stiller til hende, hvorfor hun hverken følger så meget med eller er så fagligt engageret, som hun egentlig ville ønske. Hun regner med at det vil ændre sig, når
børnene bliver større og stiller sig lige nu tilfreds med at begrænse de faglige områder
hun beskæftiger sig med. Tidligere har hun været offentligt ansat, men er nu skiftet
over til det private for at få opfyldt sine faglige ambitioner, få bedre muligheder for at
følge sine patienter helt til dørs, og fordi hun der har en større grad af frihed til at tilrettelægge sin arbejdstid. Hun bryder sig ikke om at være underlagt faglige systemer,
som hun ikke bakker op om. Hun er god til at kommunikere med patienterne og har en
humanistisk og samfundsmæssig indfaldsvinkel til sit fag. Derfor arbejder hun også
især med palliativ behandling og med genoptræning. Det er vigtigt for hende at hun
coache patienten.
It & Teknik: Er forholdsvis fortrolig med digitale teknologier og bruger dem i sit private
liv til kommunikation, netshopping og underholdning. Hun stiller krav til at it-systemer
og elektronik skal være lette at bruge og intuitive i deres opbygning. Hun er utålmodig
og giver hurtigt op ved kompatibilitetsproblemer og lign. Hun føler ikke, at hun har tid til
at sætte sig ind i de fundamentale principper, og føler sig dum når hun ikke kan få det
til at virke. Hun har travlt og det skal bare virke, så hun kan få tid til alle de andre ting,
som hun også skal nå. It skal løse et problem for hende, men hun interesserer sig ikke
for digitale teknologier i sig selv.
Fritid: Mette er gift og bor i parcelhus med sin mand og deres to børn på 3 og 6 år. Hun
dyrker sport et 1-2 gange om ugen, men ikke så tit som hun gerne ville. Hun går op i
sin familie, som hun bruger så meget tid som muligt sammen med. Hun er også interesseret i kunst, litteratur og litteratur, men det bliver ikke til så meget på grund af børnene. Hun går op i sund kost og har klare principper omkring sine børns fødevarer. De
må ikke få for meget slik og sukker. Hun er naturlig og klæder sig i praktisk tøj, der ikke
hæmmer hendes bevægelser og som er behageligt at have på. Hun bruger kun lidt
make-up. Politisk hører hun til hos socialdemokratiet. Når hun har tid læser hun Politiken.
Motto: ”Kvalitet, kvalitet, kvalitet”

9.1.3

Inge:
Faglig profil: Inge er i 50’erne og er uddannet dengang fysioterapeutuddannelsen endnu ikke var en bacheloruddannelse. Hun er orienteret mod det, hun betragter som kernen i sit fag – den manuelle behandling. Hun er fagligt stærk og meget engageret i sit
fag. Hun er specialist i inkontinensområdet; og hun følger med i ny viden på dette områder og går til konferencer, seminar og kurser inden for denne subdisciplin.
Omsorgsfuld over for patienterne hvis rettigheder og integritet hun går langt for at beskytte. Patienten må ikke lide overlast. Hun er god til at kommunikere med patienterne
og god til at skabe tryghed.
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Hun har stor erfaring at trække på, men føler at hendes viden i nogen udstrækning
overskygget af nye retningslinjer og en ny professionsbevidsthed blandt yngre kollegaer. Hun synes, at evidensbasering af fysioterapien kan være meget godt, men at hendes viden er mindst lige så god. Hun betragter meget af den nye viden som gammel
vin på nye flasker, der blot bekræfter hvad hun og hendes jævnaldrende kollegaer allerede har vidst længe. Hun er bekymret for at centrale dele af det fysioterapeutiske
håndværk, palperingen og den manuelle behandling, går i glemme bogen til fordel for
evidensbasering, videnskabeliggørelse og dokumentationskrav. Hun er også skeptisk
overfor de mange maskiner og måleapparater der er kommet ind i fysioterapien gennem de sidste år og frygter at fysioterapien fjerner sig for langt fra patienten.
It & teknik: Skeptisk overfor ny teknologi og har it-færdigheder på et basalt niveau. Hun
føler at kravene til digital dokumentation er overvældende og at de tager tid fra det hun
betragter som sit egentlige arbejde – den praktiske fysioterapi sammen med patienten.
Hun bryder sig ikke om at dokumentere eller eksponere hverken behandling eller klienter på video og slet ikke på nettet. Bryder sig heller ikke om, at hendes behandlinger
bliver set af andre. Er blufærdig og synes ikke om at blive kigget over skuldrene.
Privatliv: Inge er gift og bor i parcelhus i en større provinsby. Hun har store børn, som
ikke længere kræver så meget af hende, men hun er fortsat meget engageret i deres
uddannelses og hverdagsliv. Hun går op i de nære ting som familie, madlavning og have. Hun kan godt lide at være ude i naturen og har også tid til at spille tennis i den lokale tennisklub, hvor hun også nyder det sociale, hun får gennem sporten. Når hun
skal slappe af læser hun bøger, ser film eller tv. Hendes største hobby er silkemaleri;
noget hun begyndte på, da børnene var blevet store og hun fik mere tid til sig selv. Hun
kan også godt lide at rejse, hvor hun især går efter kulturelle oplevelser. Hun er socialt
engageret og vil gerne give noget til det samfund hun er en del af, hvilket hun gør som
frivillig i den lokale afdeling af Røde Kors. Hun stemmer på de konservative.
Motto: ”Kvalitet, kvalitet, kvalitet” og “Hands on i fysioterapi”

9.1.4

Poul:
Poul er sidst i 50’erne og ejer en klinik med 8 indlejere i en større provinsby. Han har
mange års fysioterapeutisk arbejde bag sig, men ser sig selv lige så meget som forretningsdrivende som fysioterapeut. Han kan godt lide at bestemme selv, hvilket er en
væsentlig del af årsagen til at han har nedsat sig som selvstændig. Han er udpræget
resultatorienteret og fokuseret på at drive sin forretning. Han anlægger et økonomisk
perspektiv på de fleste tiltag og evaluerer dem i forhold til om de kan øge omsætningen. Han har en udpræget konkurrencementalitet og vil gerne vidensdele, men ikke
med nogle i området, der kan drage økonomisk fordel af hans ideer. Han har drive og
er opmærksom på nye forretningsområder, som han beslutsomt forfølger. Hans virksomheds omdømme er meget vigtigt for ham, og han er stolt af sit fag. Han vil have
den bedste klinik i området og det er vigtigt for ham, at indlejerne leverer en god behandling, der kaster glans over hans klinik. De skal ikke træde ved siden af, og han er
følsom overfor kritik og dårlig omtale. Han vil gerne markere sig lokalområdet og gør
en del ud af at markedsføre sin klinik. Derfor har han også en betydelig interesse for sit
lokalområde, og han gør en del ud af at følge med i lokale nyheder og lokalpolitik, der
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kan have betydning for klinikken. Fagpolitisk er han aktiv, men fokuseret på hvad fagforeningen kan gøre for ham.
It & teknik: Poul har ikke den store erfaring med it, men har en interesse i at holde sig
opdateret med nye krav og procedurer, der kan effektiviserer og rationalisere arbejdet i
klinikken. Er ikke specielt interesseret i ny teknologi, men heller ikke bange for det.
Hvis der er problemer med at få noget til at fungere placerer han ansvaret hos udbyderen eller mener, at det skyldes dårlige manualer. Han stiller krav til andre, ligesom han
gør til sig selv og forventer god service og gennemarbejdede produkter.
Privatliv & fritid: Poul er gift, bor i parcelhus og har to voksne børn, der er flyttet hjemmefra. Grænsen mellem arbejde og fritid er flydende for Poul, da han bruger en god
del af sine aftener og weekender på administration. Han følger med i samfundsudviklingen og politik og sætter det i forhold til, hvad det vil betyde for hans næringsvej. Men
når han holder fri, vil han også have det godt. Han nyder en god middag, går op i rødvin og cognac. Han kan lide at spille golf og sejle, og betragter det netværk han får
gennem sporten som en god investering. Han er stolt af den tilværelse, han har bygget
op. Han har arbejdet for de goder han har, og han føler at han har et godt liv, fordi han
har fortjent det. Han stemmer på venstre eller de konservative alt efter hvem kan synes
klarer sig bedst for tiden, og han læser Berlingske.
Motto: ”Vi er de bedste” og ”hvad får jeg ud af det”?
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