
NATURVIDENSKABENS (AF)MAGT I ET HUMANISTISK FAG

Power (lessness) of science in a humanistic discipline

”Jeg ændrer bare mine argumenter”
- en vægtning af naturvidenskabelige og humanistiske værdier i den

kliniske beslutning.

Masterafhandling ved Master i Rehabilitering
Syddansk Universitet

Inge Ris
Leif Zebitz
Vejleder Jan-Inge Hanssen

Anslag:192.160



2



3

Indholdsfortegnelse

Forord ................................................................................................................................................. 7

Resume................................................................................................................................................ 8

Baggrund ................................................................................................................................8
Formål.....................................................................................................................................8
Metode ....................................................................................................................................9
Analyse .................................................................................................................................10
Konklusion ...........................................................................................................................10
Balance humanistiske og naturvidenskabelige værdier........................................................11

Abstract ............................................................................................................................................ 11

Kapitel 1............................................................................................................................................ 13

Indledning ........................................................................................................................................ 13

1.1 Baggrund for opgaven ....................................................................................................13
Vores mål..........................................................................................................................16

1.2 Problemformulering........................................................................................................16

Kapitel 2............................................................................................................................................ 17

Noget om baggrunden ..................................................................................................................... 17

2.1 Den kliniske beslutning ..................................................................................................17
Proceduren ved den praktiserende fysioterapeut ..............................................................17
Beslutningsprocessen - definition og sammenhæng i et større perspektiv.......................18

2.2 Kliniske beslutninger – et dilemma mellem naturvidenskab og humanisme? ...............20
Naturvidenskaben .............................................................................................................20
Humanisme.......................................................................................................................22
Dilemmaet imellem naturvidenskaben og humanisme i sundhedsforståelsen .................22

2.3 Grundlæggere af nutidens normer i sundhedssystemet. .................................................23
Klassisk medicinsk praksis...............................................................................................23
Kritisk humanisme - en anden opfattelse .........................................................................24
Kant – forudsigelser om det moderne sundhedssystem....................................................25

2.4 Fysioterapi underlagt naturvidenskabens magt. .............................................................26

Kapitel 3............................................................................................................................................ 29

Fysioterapeutiske beslutninger og rehabilitering, hvorfor nu det? ............................................ 29

3.1 Rehabilitering: hvad er det?............................................................................................29
Æresoprejsning og invalideafhjælpning ...........................................................................29
Et moderne rehabiliteringsbegreb.....................................................................................29

3.2 Rehabiliteringsbegrebet i fysioterapi, naturvidenskabelig styring .................................31
Et aktuelt eksempel i den fysioterapifaglige litteratur......................................................31



4

Så er det slået fast!............................................................................................................32
3.3 Kliniske beslutninger i rehabiliteringsarbejdet, en humanistisk realitet.........................33

Kapitel 4............................................................................................................................................ 35

Fra teori til analyse.......................................................................................................................... 35

4.1 Den videnskabsteoretiske tilgang ...................................................................................35
Design...............................................................................................................................35
Forforståelse .....................................................................................................................35
Respondenterne ................................................................................................................36
Patienterne ........................................................................................................................36

4.2 Dataindsamling...............................................................................................................36
Observation og videooptagelse.........................................................................................37
Interview...........................................................................................................................38
Fokusgruppeinterview ......................................................................................................38

4.3 Databearbejdning............................................................................................................39
Triangulering ....................................................................................................................40

4.4 Etik .................................................................................................................................40
Samtykke ..........................................................................................................................40
Fortrolighed ......................................................................................................................41
Konsekvenser....................................................................................................................41

Kapitel 5............................................................................................................................................ 42

Den kliniske beslutningsproces i mødet mellem patient og fysioterapeut.................................. 42

5.1 Konsultationen................................................................................................................42
Metode ..............................................................................................................................42
Hvordan ses en beslutning? ..............................................................................................42
Sådan foregår konsultationen ...........................................................................................43

5.2 De anvendte former ........................................................................................................44
Den naturvidenskabelige deduktive og induktive tilgang ................................................45
Mønstergenkendelse .........................................................................................................46
Den humanistiske kommunikative og interaktive tilgang ................................................47
Interaktionen er samarbejde..............................................................................................49

5.3 Sammenfatning...............................................................................................................50
Naturvidenskaben .............................................................................................................50
Humanismen.....................................................................................................................51

Kapitel 6............................................................................................................................................ 53

Eksterne faktorer som påvirker beslutningsprocessen................................................................ 53

6.1 Indflydelse fra samfundet og sundhedsvæsenet .............................................................53
Definitioner.......................................................................................................................53
Fysioterapi og rationale; indflydelse på den kliniske beslutningsproces. ........................54

6.2 Evidensbegrebet – et naturvidenskabeligt værktøj.........................................................55
Baggrund for evidensbegrebet..........................................................................................55
Hvad er evidens? ..............................................................................................................56
Evidens for kroniske lænderygsmerter .............................................................................57



5

6.3 Professionsidentitet.........................................................................................................57
At være en af samme slags ...............................................................................................57

Kapitel 7............................................................................................................................................ 60

Analyse af de eksterne faktorer som påvirker den kliniske beslutningsproces......................... 60

7.1 Samfundets påvirkninger: kødmaskinen, paternalisme og postmodernisme..................60
7.2 Positivisme - naturvidenskab..........................................................................................60

Fejl i bevægeapparat .........................................................................................................60
Skema, at kategorisere......................................................................................................62
Paternalisme......................................................................................................................63

7.3 Postmodernismes påvirkninger – humanisme ................................................................64
Hvordan spiller musikken, patientens forståelse ..............................................................64

7.4 Evidens ...........................................................................................................................66
”jeg ændrer bare mine argumenter”..................................................................................66
”patienten er jo klog”........................................................................................................68

7.5 Professionsidentitet: hvem har ”patent på hvad der er rigtigt”?.....................................68
Påvirkninger på klinikken.................................................................................................69
”God fysioterapi” set med fagets øjne: Hands on – hands off..........................................70
Hvad tror de andre? ..........................................................................................................71

Kapitel 8............................................................................................................................................ 73

Interne faktorer som påvirker beslutningsprocessen................................................................... 73

8.1 Viden ..............................................................................................................................73
8.2 Teori................................................................................................................................74
8.3 Praksis.............................................................................................................................75
8.4 Tavs viden.......................................................................................................................76
8.5 Livserfaring ....................................................................................................................78

Kapitel 9............................................................................................................................................ 80

Analyse af de interne faktorer der påvirker den kliniske beslutning......................................... 80

9.1 Generelt ..........................................................................................................................80
9.2 Teori - naturvidenskab....................................................................................................80
9.3 Praktisk – humanistisk....................................................................................................81
9.4 Blandet............................................................................................................................83
9.5 Livserfaring ....................................................................................................................84

Kapitel 10.......................................................................................................................................... 85

Konklusion ....................................................................................................................................... 85

10.1 Den kliniske beslutningsproces ....................................................................................85
Fra problemformulering ...................................................................................................85
Den naturvidenskabelige ..................................................................................................85
Den humanistiske .............................................................................................................86
Den ambivalente ...............................................................................................................86
Den eklektiske ..................................................................................................................86



6

10.2 Faktorer med betydning for beslutningsprocessen .......................................................87
Fra problemformulering ...................................................................................................87
Interne faktorer .................................................................................................................87
Eksterne faktorer...............................................................................................................89
Evidens .............................................................................................................................89
Professionsidentitet...........................................................................................................89

Kapitel 11.......................................................................................................................................... 91

Diskussion......................................................................................................................................... 91

11.1 Naturvidenskaben dominerer men…............................................................................91
Evidensbaseret fysioterapi i fremgang .............................................................................91
Et tveægget sværd.............................................................................................................92
Dilemmaer ........................................................................................................................92
Fremtiden..........................................................................................................................94

11.2 Humanismen har brug for en ”hånd”............................................................................95

Litteraturliste ................................................................................................................................... 97

Bilag I - Guide to Assessing Psychosocial Yellow Flags ............................................................. 101

Bilag II - Personprofil af vores respondenter ............................................................................. 102

Bilag III – Fysioterapeut og patientinformation......................................................................... 103

Bilag IV – Fysioterapeut og patient samtykkeerklæring ........................................................... 104

Bilag V - Interviewguide ............................................................................................................... 105

Bilag VI - Interview guide fokusgruppe interview ..................................................................... 106

Bilag VII – Kodningsmatrix til video........................................................................................... 108

Bilag VIII – Kodning matrix interview ....................................................................................... 109

Bilag IX – McKenzie undersøgelsesskema .................................................................................. 110



7

Forord

Både som fysioterapeuter og som undervisere på fysioterapeutiske grund- og efteruddannelser

igennem mange år, oplever vi en devaluering af det medmenneskelige aspekt i

fysioterapeuternes jagt på evidensbaseret praksis. Vi frygter at evidensens berigelser af den

fysioterapeutiske profession, samtidig medfører en fatiggørelse af faget. Den

beslutningsproces der foregår mellem fysioterapeuten og patienten indeholder meget mere

end en kategorisering af patientens problemer på organ- og funktionsniveau og efterfølgende

anvendelse af den (muligvis) forskrevne behandlingsform.

Ved at får lov til at se på og tale med erfarne og reflekterende fysioterapeuter håber vi med

dette studie, at kunne belyse hvilken mangfoldighed af kundskaber der ligger i den kliniske

beslutning. Vi håber at kunne bidrage på saglig vis til debatten om indflydelser af

naturvidenskabelige værdier i det professionelle, medmenneskelige møde mellem patienten

og udbyderen af en sundhedstjeneste. Fysioterapeuter er ikke ene om at træffe kliniske

beslutninger, andre deltager i det tværfaglige rehabiliteringskollektiv står i samme situation,

derfor vil diskussionen være relevant for andre faggrupper også.

Mange personer har bidraget til at denne undersøgelse kunne gennemføres. Vi takker vores

respondenter som var villig til at lade os komme ind i deres verden og dele deres refleksioner

med os. Også en tak til patienterne som tillod os at være til stede i deres første møde med

deres fysioterapeut.

En stor tak til vores arbejdspladser, både CVSU-Fyn, fysioterapiuddannelsen i Odense og

Dalum Fysioterapi Klinik, der begge har gjort det muligt for os at gennemføre Master i

Rehabilitering studiet, både ved at acceptere vores fravær og ved at yde mental støtte.

Danske Fysioterapeuter, Sygesikrings Praksisfond og Dansk Fagforum for Muskuloskeletal

Terapi takkes for deres økonomiske støtte til både afhandlingen og studiet.

Til sidst en stor tak til vores familier og ægtefæller, Steve og Berit som har støttet os hele

vejen igennem et langt forløb.

Inge Ris

Leif Zebitz

Odense, juli 2004
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Resume

Baggrund

Fysioterapeutiske handlinger/ behandlinger som de udføres af praktiserende fysioterapeuter i

primærsektoren (privat praksis) bliver foretaget på baggrund af nogle valg der foretages

kontinuerligt i løbet af den tid fysioterapeut og patient arbejder sammen (konsultationen), det

være sig i undersøgelses- såvel som i behandlingssituationen. Skønt undersøgelse og

behandling ofte beskrives som en fortløbende proces uden konkret distinktion og

afgrænsning, vil der specielt i den første seance blive fokuseret på at kortlægge symptomer og

problemområder samt på løsningsstrategier til disse.

Denne proces ”den kliniske beslutningsproces” eller ”kliniske ræsonneringsproces” vil være

under indflydelse af mange faktorer. De faktorer som fysioterapeuten er under indflydelse af

kan belyses på flere måder. En anskuelse er, at der kan skelnes mellem eksterne og interne

faktorer, hvor de eksterne defineres som de der udspringer fra samfundet, sundhedssystemet,

det faglige miljø mm. De interne faktorer er de som omhandler fysioterapeutens personlige

præferencer. Uddannelse og erfaring, interesser, forforståelser som udspringer fra ”eget levet

liv” mm.

Faktorerne kan efter vores opfattelse opdeles mellem nogle overvejende naturvidenskabeligt

udsprungne eller påvirkede, og nogle overvejende humanistisk udsprungne. Hvis det

forholder sig således, kan der tales om hvorledes balancen i beslutningerne er mellem den

naturvidenskabelige og den humanistiske viden i de kliniske beslutningsprocesser.

Vores teoretiske rum eller udgangspunkt, indeholder teori om den kliniske beslutningsproces i

den terapeutiske verden, som den er beskrevet af forskellige forfattere og forskere. Desuden

teori om vidensbegreber, hvor især teoretisk og praktisk viden holdes op overfor hinanden.

Dernæst beskriver vi nogle overordnede eksterne faktorer, strømninger og tendenser i

samfundet og sundhedsvæsnet. Den vigtigste af disse er evidensbegrebet og opfordring og

stræben efter at mest muligt i rehabiliteringsprocessen bliver udført efter evidensbaserede

principper.

Formål

Afhandlingens formål er, at finde, beskrive og diskutere faktorer der påvirker den kliniske

beslutningsproces i forhold til de normer, værdier og kundskaber fysioterapeuten besidder og



9

er under indflydelse af. Vi håber at opnå en relevant diskussion om hvilke rolle ”evidens”, de

mere traditionelle naturvidenskabelige krav til måling og effekt, har i forhold til mere

humanistiske værdier som patientens autonomi, de menneskelige værdier i

beslutningsprocessen.

Den diskussion er overførbar til rehabiliteringsprocessen, hvor en enkelt person står alene

med ansvaret for beslutninger som kan have langtrækkende konsekvenser for de implicerede.

Det er aktuelt i dagens Danmark hvor rehabiliteringsprocessen ofte er en, endnu, monofaglig

proces. Rehabilitering trækkes, ligesom fysioterapi, med en medicinsk baggrund i en

diagnosestyret adgangsbillet til genoptræning. Beslutningen er her ligeledes under indflydelse

af naturvidenskabelige værdier som evidens, effektmålinger, paternalistisk tilgang samt et

ønske eller krav om en humanistisk styret proces med patienten, dennes værdier og kontekst

som centrum.

Metode

Afhandlingen er et kvalitativt studie baseret på observation med brug af video,

semistrukturerede interview og fokusgruppeinterview. Ved analyse og fortolkning af vores

empiri, anvender vi metoder der udspringer i de fænomenologiske og hermeneutiske

traditioner. Projektet kan betegnes som et case studie. Casen vil i denne afhandling være ”den

kliniske beslutningstagen”, en fortløbende proces som foregår når fysioterapeuter i praksis

undersøger og behandler patienter med kroniske eller længerevarende rygsmerter.

Afhandlingens problemområde er beskrivelse af kliniske beslutningsprocesser, samt en

analyse af hvilke interne og eksterne faktorer disse er under indflydelse af. Ved at udføre

kodning og meningskategorisering af vores interviews analyserer vi disse for data.

Videomaterialet bruges dels til at dokumentere kategorierne i beslutningsprocessernes, samt

til at underbygge data fra interviews. Individuelle og fokusgruppe interviews bruges til at får

de refleksioner frem som fysioterapeuterne har i beslutningsprocessen.

Vores data består af videooptagelser af 5 seancer hvor praktiserende fysioterapeuter (udvalgt

efter vores kriterier om at de skal besidde en vis erfaring og ekspertise, samt udvise interesse

overfor refleksion i deres praksis) undersøger patienter med længerevarende eller kroniske

rygsmerter. Dette uddybes i et interview med fysioterapeuterne umiddelbart efter

videoseancen og senere i et fokusgruppeinterview hvor 4 af de 5 fysioterapeuter har deltaget.
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Analyse

I analysen af data søger vi at finde tegn på brug af forskellige beslutnings- eller

ræsonneringsmønstre, samt at anskueliggøre/ dokumentere, at der kan være balance eller

ubalance mellem de humanistiske og de naturvidenskabelige værdier i disse, et dilemma som

kan være skjult for fysioterapeuterne.

Konklusion

Vores undersøgelser af kliniske beslutninger foretaget i praksis ved undersøgelsen af patienter

med kroniske rygsmerter viser, at påvirkninger fra de naturvidenskabelige traditioner fylder

meget i bevidstheden, men at humanistisk prægede kundskaber indflettes og bruges i den

konkrete situationsbestemte praksis. Således synes der at optræde en samling af de rationelle

kognitive modeller som den hypotetisk-deduktive og den fænomenologiske menings- og

betydningsbaserede model.

Fysioterapeuternes basale teoretiske viden præger i høj grad de beslutninger der foretages.

Teorierne er det ”objektiv” der undersøges igennem. Fra grunduddannelse og videre gennem

efter- og videreuddannelse uddybes det teoretiske grundlag. Teorier implementeres i

fysioterapeutens hverdag, dog uden at fortrænge den viden som er baseret på praksis.

Objektive fund overskygger og overdøver subjektets fortælling, fordi naturvidenskabelig

tankegang er indlejret så dybt i (under)bevidstheden, at selv tydelig tale krydret med kropslig

dramaturgi, ikke formår at ændre eller fjerne det filter som teorier og uddannelse har presset

ned mellem subjektet patienten og subjektet fysioterapeuten.

Vi har oplevet at fysioterapeuterne brugte deres samlede erfaring ved beslutning om og valg

af interventionsstrategi. F.eks. om behandlingen skal være aktiverende eller om den må

rumme en væsentlig passiv dimension, her betyder patienternes fremtrædelsesform mere end

hvad de objektive undersøgelsesfund indikere.

Forståelse for kroppen som et apparat en ”kødmaskine”, gælder både fysioterapeut og patient.

Fysioterapeuten ”screener” patienten for fejl, finder patologien og opdeler patienten i ondt i

livet og ondt i kroppen. Patienten kategoriseres, der bruges et skema, med henblik på at opnå

en diagnose, som efterfølges af en bestemt behandlingsform.
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Fysioterapeuterne reflekterer over evidens som en af de faktorer der har direkte påvirkning på

en klinisk beslutning. Nogle mener at de fleste af deres overvejelser sættes op imod den

evidens der er på område, andre vedkender evidensens vigtighed, men blander begrebet

sammen med teorier, retningslinier, teoretisk viden. Der er konsensus om at patienten er det

sande element i en beslutning, og patientens reaktion på en given behandling vægtes højere

end evidens.

Den kliniske beslutning hos vores respondenter er under påvirkning af en opfattelse af

professionsidentitet der styres på national og international niveau, ikke på lokal niveau. Her er

det især krav om evidensbaseret praksis der slår igennem som ”det gode” fysioterapi, det de

oplever som en god identitet. Den humanistiske værdi vægtes ikke meget i deres

professionsidentitet.

Balance humanistiske og naturvidenskabelige værdier

Vores observationer viser, at praksis foregår i en vekslen mellem biomekanisk udredning efter

et naturvidenskabeligt mønster, og søgen efter at forstå og tolke på patienternes fortællinger

om deres liv med smerte, i en humanistisk forståelsesramme. Fysioterapeuterne anser denne

vekslen som essentiel i deres tilgang til patienterne, de sætter stor pris på at der udvikles

evidens i deres felt, men i deres handlinger og interventionsstrategi bruger de kun evidensen

hvis denne stemmer overens med hvad fysioterapeuterne selv har erfaret.

Fysioterapien er som det øvrige samfund præget af en diskurs, hvor selvbestemmelse og

ansvar for egen situation er i fokus. Derfor er tendensen i behandlingsstrategierne at det skal

være ”hands off” og aktivitet frem for ”hands on” og passive behandlingsmetoder.

Fysioterapifaget søger altså evidensbaserede behandlingsstrategier, men kan og vil ikke

undvære ”menneskearbejdet”, der blot ikke (endnu) har ladet sig udtrykke i en form der

legitimerer argumentationen for patienter, rehabiliteringskollektivet såvel som for samfundet i

øvrigt.

Abstract

Clinical reasoning in physiotherapy is a process in which the physiotherapist has to make

decisions concerning actions with the patient. This process is under influence of several

internal and external factors. The internal factors are described as different kinds of
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knowledge: theoretical, practical, tacit and life experience. The external factors are described

as influence from trends in society, demands from health policies, specifically evidence-based

practice and influence of professional identity in the physiotherapy profession.

This study is a case-study with the clinical reasoning process as its object (phenomena) of

study. It is designed as a qualitative study based upon observations of the first meeting

between the physiotherapist and patient with a chronic back problem and interviews with the

physiotherapist, both individual and as a group interview. Focus of this study is on balance or

imbalance of scientific or humanistic values in the decision process.

Aim of this study is to engage in a discussion of weighing values in the meeting of the

professional health supplier and the patient with his or her problem. This discussion has its

relevance in rehabilitation as well.
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Kapitel 1

Indledning

1.1 Baggrund for opgaven

Den kliniske beslutningsproces synonymiseres ofte med den diagnostiske beslutningsproces.

En professionel sundhedsudbyder bruger den kliniske beslutningsproces til at nå frem til en

eller flere diagnostiske hypoteser på organ- eller funktionsniveau (ifølge ICF 1) og

iværksætter et eller flere tiltag. Den medicinske kultur er præget af et naturvidenskabeligt

værdigrundlag (Andersen 1999), eksempelvis kravet om kategorisering af patienter i

diagnosegrupper2 og effektiv behandling baseret på kliniske randomiserede undersøgelser3.

Den kliniske beslutning er dog samtidig en proces hvor beslutningstageren når frem til valget

af samarbejdsformen mellem behandler og patient. To personer mødes, behandleren og

patienten. Her mødes forskellige forståelser og fortolkninger om sygdom, sundhed og

problemets betydning. Mødet og beslutninger i mødet påvirkes af den kontekst de to personer

er i, både socialt og kulturelt, og for fysioterapeutens vedkommen også fagligt, etisk og

kompetencemæssigt. Der er en påvirkning af sundhedsvæsenets politiske og økonomiske

rammer og samfundets udvikling overordnet (Higgs og Jones 2002).

Samarbejdet mellem behandler og patient har stor betydning for den oplevede kvalitet af

behandlingen. God kvalitet er blandt andet når patienten føler sig forstået, når deres

egenvurdering inddrages, og når der sættes fælles mål (Lindahl 2000). De beslutninger der

skal tages er under påvirkning af mødet mellem behandleren og patienten som medmenneske

og ikke bare som biologisk væsen. Det enkelte menneske, det individuelle, det den enkelte er

del af, samfundet, samt at der tilskrives den enkelte en særlig værdi og betydning, er alle

humanistiske værdier som indgår i mødet og påvirker beslutningerne (Juul Jensen, Fink og

Lystbæk 2002).

                                                
1 ICF International Classification of Functioning: en klassifikationsmodel som inddeler patientens dysfunktioner
på organniveau, funktionsniveau og deltagelses niveau.
2 Dansk Diagnose Relaterede Grupper, DkDRG-systemets metode er en patientkategorisering til én af i alt 565
diagnoser. Kilde http://www.sst.dk/Planlaegning_og_behandling/DRG/Generel_info.aspx?lang=da#afs3
3 Randomiserede kliniske forsøg (Randomised Clinical Trials = RCT). Er et undersøgelsesdesign hvor patienter
udvælges til intervention eller kontrol via tilfældighedsprincippet. Der indsamles systematisk data som muliggør
numerisk analyse. Denne metode repræsenterer Golden Standart for den kliniske vurdering af effekt for en
behandlingsintervention.
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I den enkelte beslutningssituation kan der optræde flere dilemmaer for fysioterapeuten. Faget

er deltager i en evidens-diskurs. Evidensbaseret praksis (EBP) anses af mange terapeuter for

det optimale, i forhold til en erfaringsbaseret tilgang. Ved at anvende evidensbaseret praksis

som udgangspunkt for sine handlinger med den enkelte patient, må patienten passes ind i

nogle kategorier som er defineret af forskere under anvendelsen af randomiserede kliniske

forsøg. Også på nationalt og internationalt plan er der krav om og tendens til at styrke de

naturvidenskabelige værdier i det fysioterapeutiske fag. Foreningen af danske fysioterapeuter

(Danske Fysioterapeuter) understreger vigtigheden af evidens for behandlinger. Således

skriver fagbladet Fysioterapeuten på deres hjemmeside:”… blev det vedtaget at Danske

Fysioterapeuter skal initiere udarbejdelse af monofaglige kliniske retningslinier. Tiltaget er et

led i at opfylde målsætningen om at gøre evidensbaseret viden mere tilgængelig for det

enkelte medlem 4.  I fysioterapeuternes verdensorganisation World Confederation of

Physiotherapists 5  indgår det i deres ”declaration of principles” at fysioterapeuter skal

anvende behandlinger med bedst evidens.

Der er en spænding mellem en helhedsorienteret humanistisk håndtering af menneskelige

lidelser og en naturvidenskabelig håndtering af afgrænsede sygdomsenheder. De danske

kliniske teoretikere Henrik Wulff og Peter Gøtzsche taler for en rationel klinisk praksis der

som sin forudsætning har at de humanistiske komponenter får en plads i den kliniske

beslutning som supplement til de naturvidenskabelige metoder. Naturvidenskabeligt grundlag

for den kliniske beslutning er teoretisk viden om menneskets organisme og empirisk viden fra

tidligere erfaringer. Dog advarer de mod at glemme at den menneskelige natur også har et

autonomt individ, hvilket kræver den kliniske beslutningstagers bevågenhed (Wulff og

Gøtzsche 1997).

Den stramme naturvidenskabelige og biomedicinske tilgang kan stå i skarp modsætning til et

humanistisk helhedsorienteret perspektiv, hvor patientens totale situation og levede liv har

afgørende betydning for beslutningerne.

I rehabilitering findes sammenlignelig spænding. På nuværende tidspunkt er meget af

rehabilitering ligestillet med medicinsk genoptræning der tager sit udgangspunkt i en

(medicinsk) diagnose. Genoptræningen skal helst understøttes af klinisk randomiserede

                                                
4 http://www.fysio.dk/sw24715.asp
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undersøgelser og have en målbar effekt. Træning har det mål at patientens funktioner trænes

bedst muligt.

Det nyere rehabiliteringsbegreb lægger op til at rehabiliteringen skal baseres på humanistiske

værdier, hvor brugeren er i centrum og er bestemmende, og de professionelle er med i en

”tidsafgrænset, planlagt proces med klare mål og midler, hvor flere aktører samarbejder om

at give den nødvendige bistand til brugerens egen indsats for at opnå bedst mulig funktions-

og mestringsevne, selvstændighed og deltagelse socialt i samfundet; de assisterer brugeren i

rehabiliteringen”. (Normann, Sandvin og Thommesen 2003). Rehabilitering er en proces

hvor den overordnede værdi handler om værdighed. I følge FNs’ Menneske

Rettighedserklæring har alle ret til værdighed, og alle har ret til en oplevelse af egen

værdighed. For at opleve sig selv værdigt, skal den enkelte behandles med værdighed

(Bredland, Linge og Vik 2002). I rehabiliteringen er mestringsevne og viljen størst, når

brugeren oplever værdighed. Det betyder at brugeren må opleve at eje sin egen sag. Den

enkelte må få information og indblik således at brugeren er i stand til at tage afgørelser og

ansvar. Al rehabilitering er individuelt, værdier og værdighed kan ikke generaliseres. Derfor

er rehabilitering ingen standardiseret pakkeløsning. Rehabilitering er en sammensat,

helhedsorienteret proces. Det er ikke muligt at se helheden fra et enkelt ståsted. Det kræver en

tværfaglig indsats.

I dagens Danmark er ”rehabilitering” af patienten med langvarige rygsmerter ofte en

enkeltpersons opgave. Optil 18 % af den danske befolkning har en langvarig rygsygdom eller

daglig rygbesvær ifølge en Medicinsk Teknologisk Vurderings (MTV) rapport om ondt i

ryggen (Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 1999). Samme rapport påpeger at

udvikling af kroniske rygsmerter i ligeså høj grad påvirkes af psykisk stress og ringe

jobtilfredshed end af tunge løft, belastende vrid osv. Langvarige smerter er en tilstand hvor

sammenhæng mellem vævsskade (problemer på organniveau i følge ICF), ikke stemmer

overens mere med symptomernes intensitet, udbredelse og adfærd. Der forefindes kun ringe

evidens for behandlingen af problemet. Patienter har et komplekst og sammensat problem,

ofte med psykosociale komponenter. Det kan være ønskeligt med en tværfaglig indsats for at

assistere patienten til at få de bedst mulige betingelser i livet. Behandlingen er ofte styret af de

                                                                                                                                                        
5 http://www.wcpt.org/common/docs/WCPTPolicies.pdf
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redskaber den pågældende, monofaglige behandler har, mere end hvad patientens problem

eller behov kræver (Waddell 1999).

Fysioterapeutens beslutning vedrørende behandlingen er af stor betydning for den enkelte

patient og for samfundet, der bruger på årsbasis mellem 7 og 10 milliarder kroner på

rygpatienterne (Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 1999).

På baggrund af den evidensdiskurs som er aktuelt i fysioterapi, og overførbarheden af samme

problem til øvrige områder rehabiliteringsverdenen, tillige med afmagt i forhold til

behandling af patienter med langvarige smerteproblemer, anser vi det for relevant og

interessant at undersøge den fysioterapeutiske kliniske beslutningsproces i mødet med

patienten.

Vores mål

I denne handling vil vi beskrive beslutningsprocessen i mødet mellem fysioterapeuten og

patienten ud fra observationer og videooptagelser som vi har lavet af deres første møde. Disse

observationer har styret os mod de indflydelser der er på beslutningen. Der er både eksterne

og interne påvirkninger. Uddannelse, erfaring, fysioterapeutens eget ”levede liv” rubricerer vi

under interne faktorer som beslutningsprocessen er under indflydelse af. De eksterne faktorer

rummer samfundets og sundhedsvæsnets krav, samt de aktuelle strømninger og trends der er

fremherskende i fysioterapifaget.

Til sidst vil vi lægge op til en diskussion om de naturvidenskabelige og humanistiske værdier

der har indflydelser på den kliniske beslutning og sætte dette perspektiv i forhold til

rehabiliteringen.

1.2 Problemformulering

Vores problemformulering lyder derfor som følge:

- På grundlag af vores observationer, individuelle interviews og fokusgruppe-interview

vil vi beskrive den beslutningsproces som den praktiserende fysioterapeut bruger i det

første møde med en patient med kroniske rygsmerter.

- Derefter anvender vi data til en analyse af de interne og eksterne faktorer der har

betydning for beslutningsprocessen. Vi fordyber os i vidensformer, krav fra

sundhedssystemet og fra samfundet som påvirker fysioterapeutens beslutning.

Fokusområdet i vores analyse vil være balancen, muligvis dilemmaet, imellem de

humanistiske værdier og de naturvidenskabelige værdier i den kliniske beslutning.
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- Efterfølgende vil vi diskutere konsekvenserne af en mulig ubalance mellem

naturvidenskabelige og humanistiske værdier i den kliniske praksis.

Kapitel 2

Noget om baggrunden

2.1 Den kliniske beslutning

Proceduren ved den praktiserende fysioterapeut

Fysioterapeutisk behandling i primærsektoren foregår på en klinik for fysioterapi. Klinikken

er oftest ejet af en eller flere fysioterapeuter. De fleste arbejder via ydernummer under

overenskomst med sygesikringen, hvilket berettiger offentligt tilskud til undersøgelse og

behandling. I få tilfælde arbejder fysioterapeuten uden overenskomst med sygesikring. Som

regel er patienterne henvist fra praktiserende læge eller fra speciallæge.

Den typiske konsultation er opdelt i sekvenser oftest startende med en undersøgelsesdel, hvor

fysioterapeuten søger at afdække omfang, årsag og betydning af patientens problemområde,

her rygsmerter. Undersøgelsesdelen indeholder ofte en subjektiv del (anamnesen), hvor

patienten spørges ud om sine symptomer. Derefter foretages fysiske undersøgelser i form af

forskellige test. Der testes for at afdække organ- eller vævsrelaterede skader eller sygdomme,

eller for at fastslå funktionskapaciteten både på organniveau, f.eks. muskelstyrke, og i en

generel betydning f.eks. evne til at gå, løbe hoppe, udføre almene daglige funktioner osv. Ved

undersøgelse og testning anvendes manuelle greb, tillige med funktionsbevægelser. Der er

ikke nødvendigvis en fast kronologi og rækkefølge i de enkelte elementer i

undersøgelsesdelen, men ved de forskellige problemkategorier følges samme overordnede

mønster ofte.

Når fysioterapeuten via undersøgelserne er nået til en konklusion eller foreløbig arbejds- og

behandlingshypotese, vil forskellige former for behandling påbegyndes. Behandlingerne

består af manuelle teknikker, massage, mobilisering af led, udspændingsteknikker mm. og

ofte suppleret med øvelsesterapi. Elektroterapeutiske midler som ultralyd, kortbølge og varme

anvendes i forskellig udstrækning som supplement til den øvrige behandling. I nogle

behandlingskoncepter anvendes manuelle teknikker kun meget lidt, fokus i behandlingen er
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rettet mod patientaktiverende aktiviteter, øvelsesterapi, holdningskorrektion mv. En væsentlig

del af behandling vil ofte være baseret på instruktion og undervisning med sigte på, at øge

patientens bevidsthed omkring årsagsmekanismer, smertedæmpningsstrategier og

forebyggelse. Et behandlingsforløb kan strække sig fra få uger til mange måneder, hvor

patienten regelmæssigt kommer på klinikken efter individuel aftale. Behandlingsforløbet

afsluttes typisk når symptomerne er svundet eller væk, eller hvis fysioterapeut og patient ikke

skønner at der opnås effekt af behandling.

Beslutningsprocessen - definition og sammenhæng i et større perspektiv

Den kliniske beslutningsproces, også kaldet klinisk ræsonnering, handler om hvordan

beslutningstageren når frem til de valg eller fravalg der skal foretages i en undersøgelses- eller

behandlingssituation. De australske fysioterapeuter og forskere Joy Higgs og Mark Jones har

således defineret:

“A process in which the therapist, interacting with the patient and significant others

(e.g. family and other health-care team members), structures meaning, goals and health

management strategies based on clinical data, client choices and professional judgment

and knowledge”. (Higgs og Jones in Jones og Rivett 2004, s. 3).

Klinisk beslutning er en dynamisk proces med subjektive og objektive evalueringer af

patientens problem, inddragelse af videnskab og terapeutisk erfaring og med indflydelse fra

det omgivende samfund (Higgs og Jones 2000). I den kliniske beslutningsproces indgår

således overvejelser som er under indflydelse af både naturvidenskabelige og humanistiske

værdier.

Beslutningerne skal søge at finde frem til behandlingen i den givne kontekst, hvorfor den

enkelte situation vil blive afgørende for de valg der træffes.

”… a thinking process directed towards enabling the clinician to take ’wise’ action, meaning

taking the best judged action in a specific context”. (Higgs, Jones 2002, s. 3-4).

Kliniske beslutningsprocesser er komplekse og foregår i en multidimensional kontekst.

Kontekst i den sammenhæng er:

− Patientens personlige kontekst, med deness unikke kulturelle, sociale og økonomiske

rammer som danner patientens værdier, forventninger og deres perspektiv i relation til

det kliniske problem.

− Den unikke kontekst for patientens kliniske problem.
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− Sundhedsvæsenets kontekst og de fysiske, økonomiske, politiske rammer hvori mødet

mellem patient og kliniker finder sted.

− Miljøet hvori sundhedspersonale arbejder; de socioøkonomiske, kulturelle og

interpersonelle faktorer.

− Videnseksplosion hvilket kræver at klinikeren forholder sig effektiv til en tiltagende

mængde af videnskabelig, teknisk og professionsviden.

− De personlige og professionelle rammer under hvilke klinikeren arbejder og skal

forholde sig til etiske standarder, krav fra professionen om kvalitet, kompetence og

ansvarlighed.

Wulff og Gøtzsche ser den kliniske ræsonnering i et anderledes perspektiv end Jones og

Higgs. De inddrager ikke samfundets påvirkninger på selve den kliniske beslutning. De mener

at klinikerens ræsonnementer kan være teoretiske eller empiriske. De teoretiske

ræsonnementer er deduktive beslutninger baseret på teoretisk viden om sygdomsårsager og

behandlingers virkningsmekanismer. Den hypotese-deduktive form er en opstilling af

hypoteser som efterfølgende søges at bekræfte eller afkræfte. I denne proces anvendes den

teoretiske viden om sygdomsmekanismer og behandlingens virkninger for at nå til en

beslutning. (Wulff og Gøtzsche 1997, s. 123)

De empiriske ræsonnementer er beslutninger ud fra erfaringer fra tidligere patienter. Det

kaldes mønstergenkendelse og er genkendelse af et sammensat symptommønster. Denne

induktive proces som oftest anvendes af eksperter indeholder tre hovedkomponenter. Det først

er at forstå de kontekstuelle faktorer som har indflydelser på problemet og forløbet, såsom

social kontekst og personlige værdier. Det andet er at genkende fejlen og til sidst at se de

konsekvenser begge dele har for valg af behandling (Rivett og Jones 2004, s. 405).

Dertil kommer de humanistiske komponenter, som omfatter empatisk-hermeneutiske

ræsonnementer, det vil sige beslutninger baseret på en forståelse af patienten som

medmenneske, og etiske overvejelser. De fleste kliniske beslutninger repræsenterer en syntese

af disse måder at tænke på (Wulff og Gøtzsche 1997, s. 187).

Alternativt kan der beskrives en sociologisk-økologisk model, hvori den professionelle ses

som en udbyder af sociale tjenester og derved en del af dynamiske ændringer i en større social

sammenhæng. Sundhedsydelser er del af en større kontekst. Den professionelle har et
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medansvar i at hjælpe med at danne og være informeret om en social-økologisk model af

sundhedsvæsenet. Denne model er påvirket af globalisering 6 som har stor indflydelse på

sundhed og traditionelle opfattelse af sundhedstjenester (Higgs m.fl. 1999). F.eks. påvirker

den øgede forskel i indtægt adgangen til sundhedsydelser, sådan at der udvikles en social

ulighed i at modtage behandling. Modellen er rettet mod personen, ikke problemet, og

erkender at sundhed er et samfundsfænomen 7.

Disse to modeller, den kliniske beslutning som baseres på en interaktion imellem to personer

og den kliniske beslutning som er en del af en større social sammenhæng, supplerer hinanden.

Det betyder at beslutningstageren skal være deltager i et nær- og fjernmiljø.

2.2 Kliniske beslutninger – et dilemma mellem naturvidenskab og

humanisme?

Naturvidenskaben

Naturvidenskaben betegnes som den del af de videnskabelige aktiviteter der fortrinsvis

beskæftiger sig med naturen. Fag som fysik, kemi og biologi er grundsten i denne ”hårde”

videnskab, hvor søgning efter overordnede systemer og regelmæssigheder sammen med

objektivisme er i fokus. Normative og subjektive vurderinger og antagelser anses som

forstyrrende ”bias” der søges udraderet. Langt den største del af forskning om og på

mennesker i den medicinske tradition har været udført på naturvidenskabelige præmisser,

hvilket har sat tydelige og meget markante spor i hele sundhedssystemets opfattelse af viden

og videnskab. F.eks. er der en tradition for at bruge ”apparatfejlsmodellen” i undersøgelser og

behandling af patienter. Det ses blandt andet i den danske Medicinsk Teknologisk Vurderings

rapport (1999).

Den naturvidenskabelige tankegang er baseret på to komponenter. Den teoretiske komponent

som er slutninger fra teoretisk viden om sygdomme og sygdomsmekanismer. Klinikeren

ræsonnerer ud fra sit kendskab til den menneskelige organismens funktioner under normale

og patologiske forhold. Herefter deduceres de til hvad den enkelte fejler og hvad effekten vil

                                                
6 Globalisering: en tiltagende ensformethed af og sammenhæng mellem nationer, på grund af international
økonomisk afhængighed, øget global kommunikation og internationale påvirkninger politik og menneskelige
dimensioner.

7 I den social-økologiske model er fokus på interaktion mellem mennesker, samfundet, kulturen og miljøet.
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være af forskellige behandlinger. Den empiriske komponent er slutninger fra behandlingerne

tidligere patienter, ukontrollerede og kontrollerede. Klinikeren ræsonnerer ud fra de erfaringer

der er gjort ved undersøgelse og behandling af tidligere patienter enten som sin egen

erfarings-viden eller fra kliniske kontrollerede undersøgelser (Wulff og Gøtzsche 1997).

Biomedicinens grundantagelser bygger i følge psykologen Bobby Zachariae på efterfølgende

naturvidenskabelige principper:

- Reduktionisme, hvilket indebærer at den menneskelige organisme reduceres til

fysiologi, hvor det antages, at selv de mest komplekse fænomener (f.eks. en specifik

sygdom) kan forklares, hvis de reduceres til deres grundlæggende molekylære

mekanismer. Således vil det også kunne antages, at tilsyneladende ikke-biologiske

fænomener, f.eks. emotioner, ultimativt vil kunne forklares og reduceres til deres

biokemiske molekylære substans.

- Mekanicisme. Den ”mekaniske materialisme” i naturvidenskaben betragter verden som

en kompliceret ”maskine”, hvor alle egentlige fysiske processer (herunder sygdomme)

anskues som principielt forklarlige ud fra deres fundamentale fysiske lovmæssigheder.

- Lineær kausalitet. Alle hændelser (effekter) betragtes som et resultat af mekaniske

kræfter (årsager). Antagelsen illustreres som regel ved det klassiske billede af verden

som bestående af billardkugler, der støder ind i hinanden og påvirker hinanden. Den

oprindelige biomedicinske antagelse om én egentlig, specifik årsag til en given

sygdom stammer fra forestillingen om, at en hændelse er forårsaget af en anden

hændelse. Således er tilstedeværelse af ”influenzavirus” at betragte som den specifikke

årsag til influenza (Zachariae in Hansen, Ramhøj 1997).

Som resultat af den naturvidenskabelige dominans i sundhedsvidenskaben bør diagnostik og

behandling baseres på resultater af stringent klinisk forskning vedrørende den diagnostiske

værdi af forskellige tests og den terapeutiske gevinst ved anvendelse af forskellige

behandlinger. Den evidensbaserede klinik forudsætter at beslutninger baseres på den type

oplysninger. Det betyder at evidens er sammenligneligt med anvendelse af resultater af

randomiserede kliniske undersøgelser, hvor problemløsningen er i fokus, mere end patientens

muligheder for at forbedre sit liv.
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Humanisme

Hvor naturvidenskab forholdsvis let lader sig definere, så er det modsat meget vanskeligt at

definere humanisme med nogle enkelte sætninger.

Væsentlige gennemgående indholdstræk i humanismen identificeres som ”respekt for det

humane perspektiv, menneskets egenværd og det enkelte menneskes liv, frihed og

uerstattelighed, hvortil kommer en tiltro til menneskets udviklings- og erkendelsesmæssige

potentiale” (Wackerhausen 2002, kap. 1).

I det sundhedsprofessionelle arbejde er humanisme ikke data eller tekniske egenskaber der

skal læres som f.eks. anatomi og fysiologi; som Wackerhausen beskriver det, så er

humanisme noget der skal væres.

”Humanisme er noget, som skal væres – noget, som skal optages i en selv, noget, som

skal indgå i og give form til blikket (professionel værdimæssige prioritering af en

situation i relation til udvælgelse af hændelser, opfattelser af disse, relevante spørgsmål,

spørgerum) og aktivitetsdispositionerne – og indgå i den gestalt og kontekst, inden for

hvilken fx fysiologiske og kliniske data tilegnes og læres – og patienten opfattes og

behandles. I et humanistisk perspektiv er et sundhedsprofessionelt arbejde således ikke

blot et »arbejde« eller en kunnen i snæver teknisk forstand, en professionel

sundhedspraksis udøves eller bør udøves i respekt for og i oplyst solidaritet med

patienten som et levende, kulturelt situeret menneske.” (Wackerhausen, 2002 s. 78).

Dermed bliver humanismen ikke en videnskabelig disciplin som sådan, men en normativ

position, en human solidaritet, som bygger på indforståelse og indlevelse i, og med respekt for

det enkelte subjekts unikke situation og autonomi. Netop denne unikke og ikke

standardiserede tilgang fordrer en stadig udvikling og forandring i det ”humanistiske” arbejde.

Wackerhausen siger således:

”Humanismen må nødvendigvis være en dynamisk og foranderlig størrelse, som hele

tiden må reformuleres og aktualiseres på ny i relation til menneskets foranderlige

livsbetingelser.” (Wackerhausen 2002, s. 25).

Dilemmaet imellem naturvidenskaben og humanisme i sundhedsforståelsen

Det biomedicinske paradigme har længe været udsat for kritik i dele af sundhedssystemet,

bl.a. fra ergo- og fysioterapeuter. Sundheds- og sygdomsfænomener hos mennesker er for

komplekse til kun at kunne indfanges af naturvidenskabelige metoder. Kulturforsker dr.phil.
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Nina Lykke beskriver flere grunde til at sundhedsforskning ikke længere kun kan tage

udgangspunkt i den naturvidenskabelige forskningstradition. Hun skriver, at den

reduktionisme som den naturvidenskabelig forskning indebærer, ”er på kollisionskurs med

velfærdssamfundets øgede brugerkrav og -forventninger til sundhedssystemet.” (Lykke 1998,

s. 35) Også WHO-definitionen ”health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity”, vidner i følge Nina Lykke om, ”at

opfattelsen af sundhed som blot og bart fravær af biomedicinsk diagnosticerbar sygdom har

det svært med tidsånden.” (Lykke 1998, s. 36).

I det vestlige samfund er sygdom og medicinsk viden præget af medicinsk videnskabssprog

og kultur, og den videnskabelige del af medicinen bruger en biomedicinsk model for sygdom.

Sygdom er i den biomedicinske model en afvigelse fra normale biologiske funktioner, der er

en bestemt årsag til sygdom, der kan lokaliseres til kroppen, og den sociale situation har ingen

indflydelse på symptomerne.

Judith Lorber udtrykker, at i et hvilket som helst samfund er det der defineres som sygdom,

formet af kulturelle synspunkter og under indflydelse af moralske værdier (Lorber i Riska

1997). Det er en omdannelse af symptomer til diagnoser, socialt accepteret sygdomsadfærd og

heltagtig eller stigmatiseret social status. Judith Lorber mener, at patienter og

sundhedsprofessioner også ser sygdom som en social erfaring der rækker langt ud over

biologien.

Disse strømninger påvirker den kliniske beslutningstager. Krav fra omverden og professionen

om et naturvidenskabelig, evidensbaseret forløb samt viden om at den enkeltes sygdom står i

forhold til dens livsverden, forståelse og kontekst, og at disse har indflydelser på hele

forløbet.

2.3 Grundlæggere af nutidens normer i sundhedssystemet.

Klassisk medicinsk praksis

Den klassiske, hippokratiske medicinske praksis er humanistisk på den måde at den søger at

håndtere sygdom og sundhed med udgangspunkt i den enkelte patient og dennes situation.

Sygdom forklares og forstås på baggrund af det enkelte menneskets natur. Denne natur er

netop baggrund for noget som ikke kan løsrive sig fra livsform og samfundsmæssig væren.
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Aristoteles’ filosofiske analyse af medicinsk praksis (som senere er en hovedkilde til

eftertidens humanismeforståelse) vier tre forhold opmærksomhed:

� Medicinen styres af et praktisk mål, den menneskelige sundhed.

� Målet konkretiseres på en måde som harmonerer med menneskers idealer om hvad der

er værdifuldt.

� Lægekunst udøves med sans for det enkelte tilfælde.

Disse karakteristika er også modellen for grundlæggende tanker i hans etik: Den etiske praksis

har det menneskelige liv og almindelige menneskelige erfaringer som sit materiale. I den

etiske praksis spiller dialogen en central rolle. I lægekunsten er lægens beherskelse af en

teknisk kunnen, det at kunne fremme sundheden, afgørende. Hos Aristoteles er forholdet

mellem patient og lægen således paternalistisk 8 som det stadigvæk er i dag. Den klassiske

medicin kan nok give udtryk for at sætte mennesket i centrum, men det er ikke ensbetydende

med en moderne idé om patientens autonomi. Det er en kyndig håndtering af det enkelte

menneskes særlige lidelse (Jensen, Fink og Lystbæk, 2002).

Descartes sætter i ca. 1600 en ny dagsorden. Han fremtræder ofte som antihumanist der sætter

videnskabelige teorier over klinisk erfaring, men det er mere rimeligt at se Descartes som en

videreførelse af det klassiske kliniske medicinske perspektiv med nye midler. Han baner veje

for nye videnskabelige perspektiver, men samtidig holder han fast i den traditionelle

paternalistiske praksis. Descartes indfører begrebet kroppen som ”kødmaskine” og

apparatfejls-perspektivet, den opfattelse som er fortsat herskende i dag.

Den klassisk humanistiske tradition med den enkelte patient i centrum og lægen som

alvidende har sat sine spor i vor tids nordeuropæiske sundhedssystem. Paternalismen er

videreført i den moderne velfærdstat. Lægen har autoritet hvad angår sygdom og sundhed.

Kritisk humanisme - en anden opfattelse

Den kritiske humanisme anfægter Aristoteles synspunkter. Især Aristoteles’ antagelser om

karakteren af de almindelige menneskes etiske overvejelser: det gode liv kan mennesker selv

                                                
8 Paternalisme (latin pater: far) betyder formynderi. En paternalistisk holdning kan opsummeres på følgende
måde: «Jeg ved bedre end dig selv hvad der er bedst for dig, og det giver mig ret til at bestemme for dig.»
Generelt vil begge dele af denne påstand være forkerte. Den enkelte må være den der bedst selv ved, hvad der er
bedst for vedkommende. Og selv i de tilfælde hvor en anden faktisk har større indsigt i en persons reelle
interesser, giver dette ikke automatisk den anden ret til at træffe beslutninger på vegne af personen.
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igennem rationel diskussion nå frem til, etik formes igennem borgernes fællesskab og dialog.

Epikur (som var filosof på samme tid) mener at det er naivt. Mennesker sætter penge, magt og

luksus over alt andet. Det er ikke et sundt samfund hvor et godt liv er baseret på etik. En

samfundskritisk humanisme er en humanisme der søger at undgå at de herskende værdier og

forestillinger om menneskelighed og etik ophøjes til almengyldige værdier og definitioner af

det menneskelige. Livet kan leves på mange måder. Det betyder ikke at alle måder er

ligeværdige. En samfundskritisk humanist fastholder nødvendigheden af at værdsætte nogle

livsformer på bekostning af andre (Jensen, Fink og Lystbæk 2002).

Ifølge den klassiske medicin søger den syge hjælp hos lægen, når han rammes af sygdom.

Spørgsmål om hvordan vi lever afgøres i en dialog med hinanden som borgere. Men når vi,

ifølge den kritiske humanisme, er underlagt sociale magtforhold (rigdom, magt, ære) som kan

invalidere vores livsudfoldelse og menneskelige relationer, har det konsekvenser for hvad vi

søger hjælp for. I den situation kan et elendigt liv bliver overført til dårlig helbred, udvikling

af sygdomme. Lægebesøg handler om sygdomme baseret på ringe samfundsvilkår. Det

tildeler lægen en almagt som han ikke har, møder ham med krav og forventninger som ligger

udenfor hans kompetence, men som han søger at honorere. Der er risiko for en ulykkelig

symbiose mellem en befolkning med invaliderende menneskelige relationer og en

professionel medicin som fører til at medicinen reducerer sociale problemer til individuelle

medicinske problemer.

Kant – forudsigelser om det moderne sundhedssystem

Filosoffen Emanuel Kant (1724-1804) præsenterer en nøgtern analyse af medicinens

samfundsmæssige placering og placeringen i det akademiske felt. Han mener at den enkelte

skal behandles som mål i sig selv, samtidig med at borgeren også behandles som et middel til

statens forvaltning af dens egne interesser. Staten må forsvare sin interesse ved bl.a. at øve

indflydelse på befolkningen for at opretholde sig selv. Herigennem skal staten sikre sig en

stærk og talrig befolkning.

Kant forudså en udvikling af en medicinsk teknologisk dominans, ved at den enkelte lærer at

se sig selv som en del af en helhed (staten). Det opstår ved at sundhedssystemet, retssystemet

og uddannelsessystemet ikke vil overlade borgeren til sig selv. Disse instanser overtager en

del af ansvaret for den enkeltes liv og bidrager til at gøre den enkelte til et hjul i et større

statsmaskineri. Det betyder at den enkeltes krop, begrænsninger og muligheder bliver et
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objekt som staten og de professionelle har magt over. Kant forudså en farlig symbiose mellem

en medicin der stiller kontrol med sygdom og død i udsigt og en befolkning der gradvist

unddrager sig et medansvar for egen sundhed. Denne ”ansvarsløshed” medfører, at

behandleren/ fysioterapeuten får stadig større indflydelse på de beslutninger der træffes

overfor og med patienten (Jensen, Fink og Lystbæk 2002).

I vort nutidige sundhedssystem har medicinen overtaget den traditionelle paternalisme men

har opgivet den humanistiske ramme, som tidligere var forudsætningen for paternalismen.

Kants diagnose af symbiosen mellem en paternalistisk medicin med brug af autoritet og en

befolkning med stadig større forventninger til professionel befordring af lykke og velfærd var

meget forudseende og er desværre i dag en del af den medicinske praksis.

2.4 Fysioterapi underlagt naturvidenskabens magt.

I nutidens fysioterapeutiske praksis bliver beslutninger udvidet, udover de biopatologiske

problematikker, til også at omfatte overvejelser vedrørende psykosociale forhold og

patientens kontekst. Dette sker i en anerkendelse af at der er andre faktorer som har

påvirkning på patientens oplevede sygdom end de fejl der er i bevægeapparatet. I flere lande

er der retningslinier som beskæftiger sig med en afklaring af ”gule flag”, psykosociale

faktorer (Watson og Kendall i Gifford 2000). Når psykosociale elementer benævnes ”gule

flag”, en trafikmetafor som hentyder til at man må gå frem med forsigtighed, så er det et

forsøg på at objektivisere og standardisere psykologiske og sociale påvirkninger som kan

forstyrre den biologiske helbredelsesproces. Samtidig bruges den naturvidenskabelige styrede

forskning, evidensen, til vurdering af disse psykosociale elementer. Det vil sige en

”naturvidenskabeliggørelse” af et humanistisk fænomen. F.eks. er der udfærdiget en algoritme

og et spørgeskema for akutte lænderygpatienter hvor patienter får scoret point ved hvert

spørgsmål. Når de har et vist antal point er der risiko for en udvikling af kronicitet (se bilag I).

Ifølge World Confederation of Physical Therapy skal de humanistiske værdier heller ikke

tages med i betragtning. De forholder sig ikke til hverken patientens kontekst eller sociale

forhold. Den kliniske beslutning skal have normal og funktionel bevægelighed som sit

arbejdsområde:

“Physical Therapy is providing services to people and populations to develop,

maintain and restore maximum movement and functional ability throughout the
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lifespan. Physical therapy includes the provision of services in circumstances where

movement and function are threatened by the process of ageing or that of injury or

disease. Full and functional movement are at the heart of what it means to be

healthy”. (http://www.wcpt.org/policies/description/whatis.php).

Denne definition er styret af de naturvidenskabelige rammer. Fysioterapi har som sit

arbejdsområde normalisering af bevægelse og funktion. ”Hjertet” af sundhedsbegrebet

ligestilles med fuld og funktionel bevægelse. Der er ingen overvejelser hvorvidt brugeren selv

bestemmer hvad sundhed er og selv kan være med til at sætte mål for behandling; den er

defineret på forhånd. Det er en definition som ser patienten som en bærer af et bevægeapparat

med fejl, hvor en paternalistisk styret intervention retter fejlen.

I en af de nyere rapporter som beskæftiger sig med genoptræning bliver der direkte advaret

mod humanismens indflydelse:

” … følger man ensidigt en humanistisk orienteret tankegang, afskærer man sig fra

den enorme og akkumulerede udvikling af viden, der netop kendetegner

naturvidenskaben, og derved bliver faget ikke et vidensfag. Derudover har det

konsekvenser for fagets politiske gennemslagskraft, idet naturvidenskabelige

argumenter har en tendens til at veje tungest i debatten”. (Huset Mandag Morgen 9 i

samarbejde med danske Fysioterapeuter m.fl. 2004).

Dog har Danske Fysioterapeuter også en mere moderat opfattelse af naturvidenskaben

/evidens som element i den kliniske beslutning:

”På den ene side betyder integrationen af evidens i praksis bl.a., at vi i den kliniske

ræsonnering forholder os kritiske overfor en praksis baseret på fornemmelser,

intuition og erfaring alene. På den anden side er det i den kliniske ræsonnering, vi

forholder os kritiske overfor eksisterende evidens i forhold til den pågældende

situation og den enkelte patient - og sammenholder dette med mange andre forhold.

Klinisk ræsonnering er dermed en dynamisk proces, som inddrager videnskaben og

individualiteten hos den enkelte patient. ( http://www.fysio.dk/sw718.asp, 2004).

                                                
9 Huset Mandag Morgen A/S blev grundlagt i 1989 af chefredaktør Erik Rasmussen, der fortsat er eneejer af
virksomheden. Virksomheden er bygget op omkring Ugebrevet og en række videncentre, der beskæftiger sig
med følgende temaer: Kompetenceudvikling, virksomhedsudvikling, velfærdsudvikling, EU’s udvikling,
udviklingen i Baltikum (www.mm.dk).
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Med de ovenstående eksempler illustreres med (u)ønsket tydelighed de krav som faget

fysioterapi er underlagt, krav som beslutningstagere, sundhedssystemet og naturvidenskaben

stiller, eksplicitte som implicitte.
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Kapitel 3

Fysioterapeutiske beslutninger og rehabilitering, hvorfor nu det?

3.1 Rehabilitering: hvad er det?

Æresoprejsning og invalideafhjælpning

Ifølge ordbogen har rehabilitering to betydninger, æresoprejsning, genindsættelse i en

tidligere stilling, eller værdighed; afhjælpning af invaliders vanskeligheder (Gyldendals

Fremmedordbog 2. oplag, 1978). Ifølge Bredland m.fl. har ordet på norsk ligeledes to

betydninger, hvoraf den ene med tydelig sammenhæng til træning og genoptræning, idet det

her beskrives at det foruden at give æresoprejsning også betyder at sætte i funktionsduelig

stand igen. Rehabiliteringsbegrebet er således ikke entydigt defineret, hvilket er medvirkende

til at skabe en vis forvirring og uklarhed i feltet. Som en kuriositet kan det nævnes, at der i en

dansk synonymordbog kun angives én betydning nemlig, genoprejsning, satisfaktion,

æresoprejsning (Politikens Synonymordbog 2001).

Som det beskrives og uddybes senere i dette afsnit, har rehabilitering i store dele af

sundhedsvæsnet generelt en medicinsk og ofte trænings- /genoptræningsbetydning. I det lys

behøver der ikke nødvendigvis følge æresoprejsning med en rehabilitering, måske snarere

tværtimod.

Et moderne rehabiliteringsbegreb

I løbet af de seneste år er rehabiliteringsbegrebet blevet genstand for større opmærksomhed og

diskussion. Blandt sundhedspersonale har der hersket en implicit forståelse af rehabilitering

som noget der lå tæt knyttet til træning og genoptræning, men en fokusering fra omgivelserne,

det politiske system, patientforeninger, samt ikke mindst fra andre fag og vidensdicipliner, har

presset på for at få om- eller redefineret en ellers ensidig forståelse af rehabilitering.

Internationalt og ikke mindst i Norge og Sverige har en sådan diskussion allerede fundet sted,

men i Danmark har der i forhold til de øvrige nordiske lande hersket en vis ”latenstid” i

forhold til at få initieret dette vigtige arbejde.
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I august 2003 indledtes et tværfagligt projekt med udgang i Marselisborg Centret og

Rehabiliteringsforum Danmark med flere mål, deriblandt at få skabt en nydefinering af

rehabiliteringsbegrebet, således hedder det i forslaget til en fælles dansk definition:

”Rehabilitering er en koordineret, sammenhængende og målrettet samarbejdsproces

mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er ud fra hele borgerens

livssituation og beslutninger at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv, når der er

eller kan forventes begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale

funktionsevne.” (Marselisborg Centret - Fra invitation til konferencen Rehabilitering

i Danmark d. 26. august 2004).

Da dette arbejde i skrivende stund ikke er afsluttet, vil vi i det videre forløb i afhandlingen

tage udgangspunkt i rehabilitering som defineret i det norske Forskrift om habilitering og

rehabilitering, som trådte i kraft 1. juli 2001. I denne defineres følgende:

”Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

mål og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til

brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,

selvstendighet og deltakelse socialt og i samfunnet.” (Normann, Sandvin og

Thommesen 2003).

Med denne definition handler rehabilitering nu ikke kun om at kunne optræne fysiske

funktioner, nu er der fokus på deltagelsesaspektet, hvor deltagelse forstås som individets

mulighed for at deltage i samfundet på egne præmisser. Det er ekspliciteret, at brugeren er et

selvstændigt individ som ikke bør grupperes og sættes i ”bås” med andre brugere, som har

lignende problemer eller funktionsnedsættelser, hver enkelt har ret til at få hjælp og støtte til

at realisere egne mål. Derved ligger den definition op ad de Forenede Nationers

”Standardregler om lige muligheder for handicappede” der fremhæver rettighederne til at

have samfundsmæssige muligheder og rammer for at være aktivt deltagende i eget liv og være

ligestillet med andre borgere (FN resolution 48/96).

At processen er tidsafgrænset betyder i Normann et al.’s forståelse, ”at der settes klare og

realistiske tidsrammer for prosessen, slik at plan og virkemidler kan evalueres i forhold til de

mål som er satt.” (Normann, Sandvin og Thommesen 2003). Rehabiliteringen kan derfor

evalueres og justeres løbende.

Det understreges kraftigt, at en sådan rehabiliteringsproces er et samarbejde. Samarbejde

mellem brugeren og dennes nære, og de faglige aktører som bidrager til processen. Derfor er
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tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde og koordinering en betingelse for at

rehabiliteringens målsætninger kan opnås.

3.2 Rehabiliteringsbegrebet i fysioterapi, naturvidenskabelig styring

Rehabiliteringsbegrebet er i fysioterapien, som i resten af sundhedsvæsnet, blevet opfattet

som ”medicinsk rehabilitering” hvor der primært fokuseres på genvinding af

funktionsduelighed, eller mere pragmatisk; genoptræning af funktioner specielt knyttet til det

muskuloskeletale system. Den medicinske rehabilitering kan opfattes som sundhedsvæsenets

planmæssige arbejde for at den eller de, som er funktionshæmmede skal genvinde, bevare

eller udvikle funktionsevnen med det mål at opnå størst mulig grad af selvstændighed og

livskvalitet på egne præmisser (Bredland, Vik og Linge 2002). Denne forståelse af

rehabilitering knyttes således tæt til mestring, hvor der især fokuseres på mestring af

dagliglivets aktiviteter. Træning eller opøvning af forudsætninger for disse aktiviteter samt

konkret ADL10 træning bliver synonym med rehabilitering.

Denne ”medicinske” rehabilitering kan defineres som sundhedsvæsnets planmæssige arbejde

for at den eller de som er funktionshæmmede som følge af sygdom, skade eller medfødte

defekter, skal genvinde, bevare eller udvikle funktionsevnen med det mål at opnå størst mulig

grad af selvstændighed og livskvalitet på egne præmisser (Bredland, Linge og Vik 2002). Det

kan ikke være en monofaglig opgave men kræver en tværfaglig, humanistisk tilgang.

Et aktuelt eksempel i den fysioterapifaglige litteratur

Ved en søgning på artikelarkivet Danske Fysioterapeuters hjemmeside 11 fremgår det, at der

ved søgning på ordet ”rehabilitering” fremkommer 305 hits. Disse repræsenterer artikler fra

tidsskriftet ”Fysioterapeuten” over en periode på ca. 5 år. Ved nærmere eftersyn falder brugen

af rehabiliteringsbegrebet i denne sammenhæng hovedsageligt ind under kategorien

rehabilitering som træning eller anden behandlingsform knyttet til bestemte diagnoser eller

symptomkategorier. Eksempelvis rehabilitering af patienter med lungelidelser (KOL), af

hjertepatienter, af rygpatienter etc. Flere steder bruges rehabilitering helt synonymt med

træning eller øvelsesterapi. Eksempelvis øvelser mod svimmelhed (vestibulær rehabilitering),

træning til patienter med hjertelidelse (hjerterehabilitering). Ud over denne trænings- og

funktionsbetydning, bruges rehabiliteringsbegrebet i sammenhæng med meddelelser og

                                                
10 Activity Daily Living, på dansk: Almindelig Daglig Livsførelse
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diskussioner om uddannelse, fagpolitiske strategier, annoncering for diverse kurser kongresser

og møder. Laves en tilsvarende søgning på Danske Fysioterapeuters hjemmeside om

forskning i fysioterapi, fremkommer der 24 hits 12, der ligesom i artikelbasen primært har

fokus på rehabilitering knyttet til bestemte diagnoser eller symptomkategorier samt træning

eller øvelsesterapi.

Så er det slået fast!

I en nylig udgivet rapport ”Genoptræning – fra problem til princip”13, som anmeldes og

anbefales i Fysioterapeuten nr. 7 marts 2004, defineres genoptræning og rehabilitering

således:

”de målrettede og så vidt muligt videnskabeligt dokumenterede aktiviteter, der med

udgangspunkt i brugerens ønske og ressourcer sigter mod at genskabe mest muligt

af livet for den enkelte bruger, uanset om de udføres af fagfolk, brugere eller

pårørende, uanset hvor i brugerens forløb de forekommer, og uanset hvorhenne de

foregår.” (Fysioterapeuten, nr. 7/ marts /2004, 86. årg. s. 8).

Forfatterne udtrykker dermed en tilsyneladende bred og rummelig opfattelse af

rehabiliteringsbegrebet, men i den videre tekst bliver det mere og mere klart, at fokus ligger

på biomedicinske standardiserede effektmål og ikke rummer individorienteret og mere

humanistiske værdier som mål for den samlede rehabilitering. Således refereres det videre i

rapporten, at der er solid evidens for meget genoptræning og rehabilitering:

”Der er især dokumentation for at rehabilitering virker på apopleksi og hjerte/kar

sygdomme og derudover har vedvarende effekt inden for de fleste sygdomsområder,

men der er mindre stærk dokumentation inden for smerter, rygproblemer og sociale

og arbejdsmæssige problemer.” (Fysioterapeuten, nr. 7/ marts /2004, 86. årg. s. 10.)

Det fremgår her helt tydeligt, at rehabilitering sidestilles og synonymiseres med træning/

genoptræning.

Rapporten, ment som et debatoplæg, er blevet til i et netværkssamarbejde mellem

nøglepersoner fra genoptrænings- og rehabiliteringsverdenen og ”Huset Mandag Morgen” . I

netværket har foruden lægelige repræsentanter fra Gigtforeningen siddet formændene fra

                                                                                                                                                        
11 Søgning d. 14.06.04 på http://www.fysio.dk/
12 Søgning d. 15.06.04 på http://www.ffy.dk/
13 ”Genoptræning – fra problem til princip”, (2004), udgivet af Huset Mandag Morgen (se tidligere fodnote) i
samarbejde med danske Fysioterapeuter m.fl..
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henholdsvis Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, således kan rapporten kun

opfattes som et stærkt repræsentativ for opfattelsen af rehabiliteringsbegrebet hos danske

fysioterapeuter generelt.

For at banke alle med en mere humanistisk tilgang helt på plads, positioneres rapporten

slutteligt og eksplicit i den videnskabelige diskurs. Under overskriften ”Genoptræning – Et

humanistisk fag", advarer forfatterne mod den overvejende humanistiske tilgang til

genoptræning som de opfatter, er fremherskende (se citat kap 2.4, s. 25).

Med en manifestation så tydelig som denne rapport udtrykker det, og som det refereres og

understreges af redaktionen på fysioterapeuternes eget fagtidsskrift, indskrives

rehabiliteringsbegrebet i fysioterapifaget som den medicinske fortolkning af feltet. Og ikke

kun det, det fastslås at forudsætningen for udvikling af yderligere viden og kvalitet på

området er på de naturvidenskabelige biomedicinske præmisser.

3.3 Kliniske beslutninger i rehabiliteringsarbejdet, en humanistisk realitet.

Praktiserende fysioterapeuter som har deres virke i primærsektoren på private klinikker for

fysioterapi, står ofte alene og træffer sammen med patienten beslutning om hvilken form for

intervention, undersøgelse og behandling der skal iværksættes. Som henvisningsreglerne er,

vil der typisk foreligge en henvisning fra patientens praktiserende læge eller en speciallæge.

Ofte vil ordinationen fremstå som en ”rammeordination”, hvor det forventes at

fysioterapeuten selv, efter dennes vurdering, iværksætter de mest hensigtsmæssige tiltag

overfor patienten. Fysioterapeuten tager derfor beslutninger som har stor betydning for den

enkelte patient, brugeren.

Helhedsorienteret rehabilitering kræver stor grad af tværfaglighed og kommunikation på

tværs af forskellige fag- og sektorielle grænser, men da den praktiserende fysioterapeut typisk

er alene med ”sin” patient, bliver han/hun også ene og suveræn i beslutningsprocesserne.

Fysioterapeuten er den professionelle med en ofte specialiseret ekspertviden indenfor feltet

når det handler om behandling af bevægeapparatets lidelser. Patienterne opsøger ekspertisen,

enten på baggrund af en opfordring fra dens læge, eller fra familie eller andre i det nære miljø,

men ofte også med et personligt ønske, en tilskyndelse som måske hviler på tidligere positive

erfaringer med fysioterapi.

Fysioterapeuten bliver den professionelle som patienten i forløbet har mest eller måske eneste

kontakt med, derved optræder han/hun som det den norske professor Erik Oddvar Eriksen i
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bogen ”Demokratiets sorte hull” kalder for ”frontlinjebyråkraterne” (Eriksen 2001, s. 17).

Udtrykket dækker over, at de som står yderst i systemet, helt ude ved borgerne, kommer til at

tage nogle beslutninger som andrager borgeren. I dette asymmetriske møde hvor

fysioterapeuten er autoriteten, den som besidder magten, bliver det i overvejende grad den

enkelte fysioterapeuts vurdering af situationen som bliver afgørende for beslutningerne. Ikke

blot faglig viden, men også normative værdier får indflydelse på beslutningen. Disse

beslutninger som foretages ude i ”felten”, lader sig ikke diskutere ud fra almindelige

demokratiske principper. Hvis patienten ønsker en eller anden form for behandling, f.eks.

massage, men fysioterapeuten foretrækker en anden behandlingsform, så kan fysioterapeuten

trumfe sin beslutning igennem uden videre. Patienterne er underlagt

”frontlinjemedarbejdernes” magt.

Mødet imellem patienten og fysioterapeuten er den byggegrund hvorpå et samarbejde skal

udvikles. Det er de interpersonelle relationer der får afgørende betydning for forløbet. Nina

Schriver, fysioterapeut og ph.d., mener at fysioterapi er et møde mellem en fagperson og en

patient, der af forskellige grunde har et problem med det at være i bevægelse bredt forstået.

Bevægelse er kernen i dette møde. I rehabiliteringen er det overordnede mål for mødet

mellem patient og fysioterapeut, at patienten styrker sin kompetence til at kunne bevæge sig,

og hendes afhandlings resultater viser, at det for patienten i høj grad drejer sig om at

reetablere modet og tilliden til egen bevægelse og at få en ændret indsigt og dermed en ny

måde at forstå sig selv på (Schriver 2003).

Dette er selvsagt ikke kun relateret til fysioterapi, også andre faggrupper i

rehabiliteringskollektivet, eksempelvis ergoterapeuter, sygeplejersker, hjemmehjælpere og

socialrådgivere ”opererer” i de yderste geled og de er også placeret i en slags

beslutningsmæssig ensomhed hvor deres normer og værdier og det interpersonelle møde

bliver tungen på vægtskålen når de skal tage beslutninger indenfor afstukne rammer. Derfor

vil afdækning af problematikker indenfor klinisk beslutningstagen have et fler- eller

tværfagligt formål, da kliniske beslutninger i fysioterapi kan sidestilles og paralleliseres med

kliniske beslutninger foretaget af øvrige faggrupper. I arbejdet med at udbrede og

implementere et moderne rehabiliteringsbegreb som er mere åbent og udvidet i forhold til det

mere traditionsbundne og indsnævrede medicinske, kan blotlæggelse og diskussion af kliniske

beslutningsprocesser som de foregår i dag, være et væsentligt element.
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Kapitel 4

Fra teori til analyse.

4.1 Den videnskabsteoretiske tilgang

Afhandlingen er baseret på et kvalitativt studie. Data er indsamlet fra observationer med brug

af video, semistrukturerede interviews og et fokusgruppeinterview.

Det kvalitative forskningsfelt indeholder mange metodetilgange og forskellige

tolkningstilnærmelser til det eller de genstandsfelter der forskes i (Lunde 2003, s. 9-10).

Ved analyse og fortolkning af vores empiri vil vi anvende metoder der udspringer i den

fænomenologiske og hermeneutiske tradition. Her søges beskrivelse af menneskets opfattelse

og oplevelse af verden, samt hvordan vi fortolker egne og andres oplevelser. Således sættes

der fokus på subjektive oplevelser (Delholm, Lambertsen og Mausbach 1997, s. 5-15), (Kvale

1997, s. 56 – 67).

Design

Projektet kan betegnes som et case studie. Ifølge Launsø og Rieper (2000) kan et sådant

defineres som: ” en metode til at studere et komplekst tilfælde og er baseret på en dybtgående

forståelse af tilfældet opnået ved omfattende beskrivelse, analyse og fortolkning af tilfældet

taget i sin helhed og i sin sammenhæng (kontekst).

”Tilfældet” vil i denne afhandling være ”den kliniske beslutningstagen”, en fortløbende

proces som foregår når fysioterapeuter i praksis undersøger og behandler patienter med

kroniske eller længerevarende rygsmerter. Afhandlingens problemområde er beskrivelse af

kliniske beslutningsprocesser, samt en analyse af hvilke interne og eksterne faktorer disse er

under indflydelse af.

Forforståelse

Udover at være ”rehabilitatorstuderende” er begge forfattere fysioterapeuter med mange års

erfaring fra klinikarbejde, sygehusarbejde og undervisning på grund- og videreuddannelse.

Vores egen indfaldsvinkel til kliniske beslutninger er præget af denne erfaring, samt vores

egen videreuddannelse i Muskuloskeletal Terapi (MT) og Mekanisk Terapi og Diagnose

(MDT, McKenzie koncept), idrætsfysioterapi, og ikke mindst vores egne oplevede



36

frustrationer. Vi mener at ”god fysioterapi” praktiseres og indeholder en rigdom af viden,

menneskelighed og mod.

Vi er ikke, som drengen i eventyret af H.C. Andersen ”Kejserens nye klæder” fri for

fordomme, politiske og normative restriktioner. Vi er en del af det felt som afhandlingen

undersøger, det vi har set og oplevet, er for os ikke fremmed og abstrakt. Derfor har vi på

forhånd været fokuseret og også ”blindet” i tilgangen til problemområderne. Vi er bærere af

en traditionsbundet forforståelse som ikke lader sig skjule eller fornægte, men det er vores

ambition, ved hjælp af de metoder og den teori vi har benyttet i analyserne, at få flere nuancer

og vinkler på vores genstandsfelt.

Respondenterne

Vores fem respondenter er strategisk udvalgt, de er valgt på baggrund af deres praksiserfaring,

uddannelsesmæssige baggrund, samt deres villighed og forventede evne til refleksion over

egen praksis og faglige emner i øvrigt. Vi kender dem fra faglige sammenhænge,

undervisning og efteruddannelse. De er alle kontaktet af os personligt. Efter en kort

information om vores idé og plan for afhandlingen, indvilligede de alle uden længere

betænkningstid. Vi har bevidst valgt efter at få en vis spredning i forhold til køn (3 kvinder og

2 mænd), og ligeledes i forhold til alder (fra 31 til 58 år).

De har alle deltaget i mange efteruddannelsesforløb/ kurser, og repræsenterer en bred vifte af

interesser i den fysioterapeutfaglige felt. Dog er der overvejende somatisk og biomekanisk

repræsentation i de kurser og den efteruddannelse de har deltaget i, se i øvrigt bilag II.

Patienterne

Med den kroniske rygpatient mener vi en patient, som har haft smerter i ryggen i mere end 3

måneder. Derved benytter vi samme definition som MTV rapporten der udkom i 1999. Andre

mener at begrebet kronisk ikke er bestemt af en tidsfaktor, men mere af at den fortsætter

længere end forventet ved normal forløb og af den kroniske smertetilstands umedgørlige natur

(Waddell 1998). Den eneste betingelse vi havde i forhold til vores undersøgelse, var at

patienten havde kroniske rygsmerter.

4.2 Dataindsamling

For at fastholde og dokumentere hvorledes den kliniske proces udvikles undervejs i en

undersøgelses og behandlingsseance, foretog vi observation inklusive videooptagelse af det
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første møde, den første konsultation som fysioterapeuten havde med patienten.

Konsultationen fandt sted på den fysioterapiklinik som fysioterapeuten arbejdede på, og

forudsætningen var, at selve seancen blev så ”almindelig” som muligt. Fysioterapeuten har

ifølge overenskomsten med sygesikring ca. 40 til 45 minutter til det første møde. I vores

undersøgelser havde alle deltagere afsat 1 time til det første møde, hvilke de angav til at være

vanlig praksis.

Observation og videooptagelse

Observationsmetoder er specielt relevante når sociale fænomener skal udforskes, Launsø og

Rieper angiver at det via observation er muligt at beskrive hvad der foregår, hvornår og

hvordan ting/ fænomener forekommer, og hvordan sociale processer og relationer foregår

mellem de personer der deltager (Launsø og Rieper 2000, s. 108-111).

Vi overværede seancen som ikke-deltagende tilskuer, og søgte så vidt muligt at være ”fluer på

væggen”. Launsø og Rieper skriver om observationsmetoder: ”Om tilgangen er deltagende

eller ikke deltagende drejer sig om, hvorvidt forskeren er deltager eller tilskuer. Der er ikke

tale om et enten eller, men om et kontinuum”. (Launsø og Rieper 2000, s. 108). Det er ikke

muligt at observere en seance hvor to mennesker mødes og kommunikerer som neutral

observatør uden indvirkning på processen. Patienterne var informerede om projektets formål,

indhold og vores dataindsamlingsmetoder (bilag III) og havde følgelig givet tilsagn om at

ville deltage (bilag IV). Da vi begge er fysioterapeuter, vil vi i patienternes bevidsthed indgå

som fagpersoner på niveau med den fysioterapeut patienten nu skulle undersøges af. En enkelt

patient udtrykte sin overraskelse over vores alder da hun så os, hun sagde at hun havde

forventet nogle yngre personer da vi jo var studerende. Vi sad i en afstand af ca. 2 – 4 meter

fra fysioterapeut og patient. Vi deltog og kommenterede ikke i samtale eller handlinger, men

forsøgte at være lydløse observerende. Vi noterede undervejs hvad der skete mellem

fysioterapeut og patient i forhold til handlinger og indholdet i samtalen. Hvis vi fandt at der

var spørgsmål som ville være gode at få uddybet af fysioterapeuten ved det senere interview,

noteredes det også.

Placeringen af videokameraet blev afprøvet umiddelbart før konsultationen skulle begynde,

med sigte på, at fysioterapeut og patient under konsultationen ville være i kameraets

fokusområde. Den ene af os styrede kameraet med det princip som udgangspunkt, at der

skulle panoreres og zoomes mindst muligt.
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Videoen blev samme dag som optagelsen havde fundet sted digitaliseret lagt ind på computer,

og brændt over på en CD rom i et wmv format.

Interview

Formålet med at lave et kvalitativt forskningsinterview er at indhente beskrivelser af den

interviewedes livsverden med henblik på at tolke og fortolke meningen med de beskrevne

fænomener (Kvale 1997).

Vi har udført semistrukturerede interviews hvor interviewtemaerne på forhånd var udvalgte

(se Bilag V). Målet var at skabe en situation og et interview, hvor respondenterne, her

fysioterapeuterne, frit og med egne ord beskrev de processer, som foregår under den kliniske

beslutningstagen. Fleksibilitet og uafhængighed af rækkefølgen i spørgsmål og svar var

forudsætningen for at stimulere dybde og brede i samtalerne, jævnfør Dyhr og Schmidts

beskrivelse af interviewet som forskningsmetode (Lunde 2003, kap. 9).

De individuelle interviews blev foretaget i direkte forlængelse af konsultationen og foregik i

samme rum som denne.

Interview er en kommunikationsproces hvor interviewer og interviewperson interagerer,

denne proces er kontekstafhængig og er derfor under indflydelse af de personer der deltager.

Tillige er processen også påvirket af indhold, formalia, ydre rammer mm.

Det var på forhånd aftalt at interviewet ville vare ca. en time. Det blev optaget på digital

minidisc og blev samme dag overført til computer som backup.

Transskription blev foretaget af begge forskere (ligelig fordeling) ved aflytning af interviewet

fra computeren via software-programmet ”Transscribe”, et program der tillader afspilning af

lydfiler i forskelligt tempo, og med specifikt valg og styring af frekvens, hvilket mindsker

risikoen for at støj forringer lydkvaliteten, og dermed besværliggør eller umuliggør

fuldstændig transskription. Transskriptionen blev udført ordret, pauser, røm, æh, øh, hmm.

osv. blev ligeledes nedskrevet på nær når disse skønnes at være betydningsløse. Hvis

tonefaldet tydeligt var ændret som udtryk for en bestemt vægtlægning af ord eller sætninger,

blev dette bemærket. Der blev sat tegn, komma og punktum for at fremme læsevenligheden.

Fysioterapeuterne og interviewerne benævntes med forkortelser.

Fokusgruppeinterview

Launsø og Rieper definerer fokusgruppeinterviewet som ”et mildt styret interview med

normalt 8 – 12 deltagere, som koncentrerer sig om et bestemt, afgrænset emne.” (Launsø,
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Rieper 2000, s. 138). Sybille Bojlén sætter antallet til 5-10 personer (Bojlén i Lunde 2003, s.

170). Da vi havde valgt at observere og interviewe fem fysioterapeuter, traf vi beslutning om

at følge vores interview op med et fokusgruppeinterview, hvor vi kunne få uddybet nogle af

de svar vi havde indhentet ved interviewene, tillige med besvarelse af nye spørgsmål som

måtte dukke op undervejs i forløbet med transskribering og kodning af de individuelle

interviews. Bente Halkier skriver om fokusgrupper at de er egnet til at producere data om

sociale gruppers fortolkninger og normer (Halkier 2003). En af styrkerne ved

fokusgruppeinterviewet er, at den sociale interaktion mellem deltagerne kan bruges til

stimulere vidensproduktionen. Den ene deltager kan så at sige sætte af på den anden, lade sig

inspirere, og uddybe eller selv spørge uddybende til en anden deltagers udsagn, på den måde

kan der opstå en synergistisk effekt (Halkier 2003, Lunde 2003, Launsø og Rieper 2000).

Her er intervieweren moderator, med ansvar for at guide og stimulere diskussionen (se Bilag

VI) Vi fordelte rollerne således, at den ene var ansvarlig for at emnerne i den

semistrukturerede interviewguide blev belyst, den anden fungerede som dirigent og praktisk

ansvarlig. Fokusgruppeinterviewet foregik på et neutralt sted, vi havde bedt respondenterne

afsætte ca. 2 timer, og trakterede med vand, kaffe, te og lidt kage. Interviewet blev optaget på

to minidisc (sikkerhedsforanstaltning), og blev overført til computer og transskriberet efter

samme procedure som de individuelle interviews. Desværre var én af respondenterne

forhindret. På grund af vores tidsskema valgte vi at gennemføre interviewet på 4

respondenter.

4.3 Databearbejdning

Analyse af video blev foretaget med en fokuseret kodning. Der blev foretaget en overordnet

opdeling af videoernes sekvenser hvor primær handling, konkrete aktiviteter, indholdet i

samtale, skift i handling, samt øvrige tegn på beslutningstagen blev registreret i en

kodningsmatrix (bilag VII). Hvis der var noget i kropssprog eller mimik hos enten

fysioterapeut eller patient som skønnedes at have relevans, blev det noteret ned som

”kommentar”. Der blev foretaget en opmåling af tidsforbruget for de enkelte handlinger.

Ved databearbejdning af interview og fokusgruppeinterview har vi foretaget en

meningskategorisering inspireret af bl.a. Kvale (1997) samt Taylor og Bogdan (1998).

Der er foretaget kodning af teksterne, med opdeling i hovedkategorier, der igen blev inddelt i

ca. 3 – 7 undertemaer (se bilag VIII). Kodning blev foretaget af begge forskere, og derefter
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sammenlignet og justeret for indhold og mening. Nogle kategorier var udarbejdet på forhånd,

og tæt relateret til interviewguiden, andre opstod undervejs i kodningen.

Triangulering

Vi har i undersøgelsen benyttet to former for triangulering.

Observatørtriangulering. Da vi er to forskere har vi benyttet dette ved kodning af såvel video

som interviews og fokusgruppeinterview. Fordelen ved denne metode er, at vi kunne checke

hinanden i forhold til forståelse af materialet (Launsø og Rieper 2000), (Holstein i Lunde og

Ramhøj 2003). Hvis vi ikke var enige, eller den ene havde overset eller overhørt et fænomen,

blev det ved samtale og diskussion bestemt hvorledes kodningen skulle være. Det kræver

noget tid, men processen sikrer en fælles forståelse og at væsentlige aspekter ikke går tabt.

Metodetriangulering. Da vi benytter to forskellige dataindsamlingsmetoder, observation og

interviews, anvender vi to metoder til belysning af vores problemformulering. Fordelen er her,

at metoderne kan supplere hinanden, vise sammenfald eller divergens, men slutteligt bliver

muligheden for at indfange et validt resultat større (Holstein i Lunde og Ramhøj 2003).

4.4 Etik

Vi har i vores undersøgelse indhentet data fra, om og via andre personer, der beredvilligt har

udleveret noget af sig selv for at bidrage til tilblivelsen af vores afhandling. Uden deltagelse

af disse ville projektet ikke have kunnet udføres, vi er dem derfor en stor tak skyldig, og har i

de forskellige faser i projektet gjort os anstrengelse for, at behandle den tillid de har udvist os

på en moralsk, etisk og respektfuld måde.

Kvale anfører at der er tre aspekter der kan diskuteres i humanistisk forskning: samtykke,

fortrolighed og konsekvenser (Kvale 1997). Disse vil der i det efterfølgende blive redegjort

for.

Samtykke

Vores informanter, fysioterapeuterne, har efter mundtlig og skriftlig information (bilag III),

indvilliget i at deltage i projektet. De har underskrevet en erklæring hvori de tillader brug af

de oplysninger/ data som vi indhenter.

Patienterne som ”kun” har deltaget på video, har ligeledes efter mundtlig og skriftlig

information givet deres skriftlige samtykke.
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Fortrolighed

I behandlingen af data, og ved den endelige udarbejdelse af tekst, har vi anonymiseret såvel

fysioterapeuter som patienter. Især kan det i et forholdsvis lille fysioterapi-samfund være

vanskeligt at opretholde fuld anonymitet. Vi er selv kendte af mange, og en del kender til

vores projekt. At vi ikke selv har fortalt til nogen hvem vores respondenter er, betyder ikke, at

de ikke selv, bevidst og/eller ubevidst, kan røbe deres deltagelse. Vi har forsøgt at omgå dette

ved at sløre dem mest muligt de steder vi citerer dem i teksten, eller når vi beskriver nogle af

deres handlinger.

Konsekvenser

Selv hvis nogle af respondenterne skulle blive kendt af den ene eller anden årsag, mener vi

ikke det kan få nogen betydende negativ konsekvens. Vi beskæftiger os med nogle

principielle spørgsmål, som skønt vi har belyst dem via studier af enkeltpersoner, mere

fortæller noget om gruppen af fysioterapeuter og behandlere i øvrigt, end om deltagerne.

Den eller de konsekvenser afhandlingen måtte afføde i form af diskussioner og kommentarer,

vil vi betegne som positive, idet et mål for os har været at fremme refleksion og diskussion af

afhandlingens temaer.
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Kapitel 5

Den kliniske beslutningsproces i mødet mellem patient og

fysioterapeut

5.1 Konsultationen

Metode

De beslutningsprocesser vi herunder beskriver, bygger på analyser fra vores observationer og

videooptagelser fra det første møde fysioterapeuterne har med deres patienter. Vi har under

vores observation af undersøgelsesseancer noteret, hvilke elementer fysioterapeuterne

anvendte i deres undersøgelses- og behandlingsprocedure. I videoanalysen har vi ved hjælp af

fokuseret kodning yderligere opsplittet handlingen i sekvenser som rummer elementerne i

undersøgelsen. For at få et visuelt overblik, har vi opmålt og beregnet den tidsmæssige

udstrækning af de enkelte elementer. Disse udtrykker ikke nødvendigvis en kronologi, da der

ofte blev foretaget ”spring” i forløbet. Instruktioner blev eksempelvis anvendt på flere

forskellige tidspunkter og under flere forskellige elementer lige fra anamneseoptagelsen til

afslutningen af undersøgelsen.

Hvordan ses en beslutning?

Da konsultationerne indeholder flere elementer, vil der ved skift eller overgang fra det ene

element til det andet være foretaget et valg. Eksempelvis afslutter alle fysioterapeuterne på et

tidspunkt anamneseoptagelsen for at fortsætte med en fysisk kropsundersøgelse, undervejs i

undersøgelsesfasen vender fysioterapeuterne så tilbage til anamnesen for at søge flere

oplysninger hos patienten. Disse overgange repræsenterer en ”beslutning”. Inden for de

enkelte elementer foretages ligeledes beslutninger successivt. Ved anamneseoptagelsen vil

spørgsmålenes indhold fra første færd være styret af hvilke oplysninger fysioterapeuten

ønsker. Når patienterne svarer, kan de enten udbrede sig ud over den konkrete information der

blev efterspurgt, eller fortsætte med yderligere fortælling fra eller om deres liv.

Fysioterapeuterne vælger om de vil afbryde patienten, eller om de hører fortællingen til ende.
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På lignende vis vil valg af undersøgelsesteknikker, lejring af patient, behandlingstiltag,

øvelsesinstruktion osv. blive foretaget på baggrund af beslutninger.

I vores analyse af observation og video, forsøger vi at kortlægge disse skift. Vi har i det

efterfølgende interview forholdt fysioterapeuten til nogle konkrete situationer i den

foregående konsultation, og har på baggrund af deres besvarelser og vores fortolkning af det

samlede forløb udført denne beskrivende analyse.

Sådan foregår konsultationen

Fysioterapeuterne modtager, undersøger og behandler patienterne på den klinik hvor de

praktiserer. På alle klinikker foregår seancen i et lukket behandlingsrum uden afbrydelse og

indblanding fra andre. Alle fem benytter i store træk samme fremgangsmåde. Fysioterapeuten

placerer sig foran patienten, undtagen i en enkelt situation, hvor briksen er imellem patient og

fysioterapeut. Efter en (meget) kort introduktion der hovedsagligt indeholder administrative

formalia, påbegynder første del af undersøgelsen – anamneseoptagelse.

Anamnesen fremkommer ved interview af patienten; dette indeholder hos alle en del faste

punkter såsom debut af symptomer, forløb, smertelokalisering, forværrende/ forbedrende

faktorer, samt afklaring af dagligfunktioner både erhvervsmæssigt, i fritiden og i hjemmet.

Fire fysioterapeuter anvender et undersøgelsesskema fra McKenzie instituttet 15 (bilag IX),

sideløbende med at almindeligt stykke papir. I anamnesen holdes fokus, jævnfør

undersøgelsesskemaet, på spørgsmål omkring mekaniske og belastningsmæssige forhold.

Under anamnesen skriver fysioterapeuterne noter, korte stikord eller små bemærkninger enten

i skemaet eller på et separat ark.

Tidsforbruget til anamnesen varierer fra 8 til over 35 minutter (se fig. 1 næste side). De to

fysioterapeuter som bruger mest tid på anamnese, angiver begge i det efterfølgende interview,

at de vurderer et stort ”psykisk/socialt” element i patientens problemer. I de to situationer er

patienterne meget snakkesaglige, og i begge tilfælde bruger fysioterapeuten generelt meget tid

på at skille den mulige biomekaniske del af årsagen fra patientens øvrige problemer.

                                                
15 MDT – Mekanisk Diagnostik & Terapi er udviklet på baggrund af fysioterapeut Robin McKenzie, New
Zealand siden 1950. Det er nu et internationalt institut som uddanner fysioterapeuter i konceptet i store dele af
verden. Fokus i undersøgelse og behandling, er på en biomekanisk årsags- og forklaringsmodel. Den danske
afdeling har eksisteret siden 1994. http://www.mckenzie.dk/index.htm
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Efter interviewet følger selve kropsundersøgelsen, den fysiske del, som varierer fra 14

minutter til 25. De to fysioterapeuter som bruger mest tid på interview, bruger tilsvarende

mindst tid på undersøgelsen. Under selve undersøgelsen er kommunikationen hovedsageligt

rettet mod instruktion af patienten i de forskellige undersøgelsesstillinger og bevægelser. Kun

en af fysioterapeuterne kommunikerer med patienten om de fund og overvejelser

vedkommende gør i løbet af undersøgelsen, ellers vurderer fysioterapeuterne i mere eller

mindre tavshed.

I to tilfælde går fysioterapeuten ind og laver en manuel behandling (massage) på patienten, de

øvrige tre bruger kun manuelle teknikker med berøring i undersøgelsesøjemed.

Afslutningsvis opsummerer fysioterapeuterne de instruktioner, gode råd og øvelser de har

givet undervejs, aftaler næste konsultation og følger patienterne ud.

Fig. 1. Tidsforbruget for enkeltelementer i første møde mellem fysioterapeut og patient.

5.2 De anvendte former

Citater fra de individuelle interview refereres efter transskriptionen, og er markeret med

angivelse af respondent (A, B, C, D eller E) og det linjenummer hvorfra citatet begynder. Eks.

(B: 244) Hvis citatet stammer fra fokusgruppeinterviewet vil dette være angivet med et f. Eks.

(A: 165 f).
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Den naturvidenskabelige deduktive og induktive tilgang

Den hypotese-deduktive model har sit udspring i den medicinske forskning. Den beskriver en

proces hvor der dannes hypoteser baseret på kliniske data og teoretisk viden, hvorefter disse

hypoteser testes igennem undersøgelse.

Modellen er identificeret i fysioterapi, ergoterapi og sygeplejen. Hypotesedannelse og test af

hypoteser kan involvere både induktive processer: at bevæge sig fra specifikke observationer

til en generalisering. Deduktive processer er at bevæge sig fra en generel overvejelse til en

konklusion i forhold til den enkelte patient (Higgs, Jones 2002, s. 5).

De fem fysioterapeuter anvender alle et forholdsvis skematiseret undersøgelsesforløb, fire af

dem bruger konkret det undersøgelsesskema udarbejdet af det internationale McKenzie

institut (se tidligere), den sidste er bekendt med skemaet og benytter principperne uden

specifik anvendelse. Formålet med dette skema er at finde frem til en biomekanisk

årsagssammenhæng med de symptomer som patienterne kommer med.

Desuden afklarer fysioterapeuterne igennem både spørgsmål og tests om der er anden patologi

som betyder at patienten fejler en sygdom der ikke hører under fysioterapeutens kompetence-

og kundskabsområder.

I anamnesen er smerter hovedtemaet i samtalen, og i den efterfølgende undersøgelse forsøger

fysioterapeuten at finde frem til hvilke bevægelser gør smerterne værre eller bedre. F.eks.

spørger E, C og D mange gange til smerterne før og efter en bevægelse eller test. C bruger

patientens angivelser af smerterne på en visuel analog skala 16 som et måleinstrument.

Således samler de oplysninger ind i ved hjælp af en systematik, en procedure der peger mod

en bestemt årsagsforklaring, og som følge heraf også en bestemt løsningsstrategi. Skønt

patienterne har en eller anden form for kronicitet i deres symptomudbredning, en situation

hvor den biomekaniske og biopatologiske komponent formodentlig ikke længere er

fremtrædende i årsagssammenhængene, vælger fysioterapeuterne alligevel at undersøge med

en biomekanisk rettet procedure.

I de efterfølgende interviews begrunder de det således.

D bliver spurgt konkret hvorfor hun vælger skemaet når hun fra en telefonsamtale med

patienten ved, at det drejer sig om en kronisk situation.

                                                
16 VAS, visuel analog skala hvor patienten angiver styrken af sine smerter ved at sætte et mærke på en 10 cm.
Lang streg. Venstre yderpunkt = 0, er ingen smerte, højre yderpunkt = 10, er værst tænkelige smerte. Der bliver i
praksis og i samtale ofte brugt en numerisk smerte skala (NSS) fra 0 – 10.
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D: ”Det er at han fortæller sin baggrund, han fortæller at han har en gammel diskusprolaps

ca. 5 år siden, altså forholdsvis gammel, og han har lavet et akut hold i sin ryg hjemme, men

han har nogle problemer med ryggen også, så på den måde, så vidste jeg så at han var

kroniker, altså havde i hvert fald nogle kroniske problemer i det område, (…) men så ved jeg,

så får jeg nogle gode resultater, erfaringsmæssigt så får jeg tit nogle gode

undersøgelsesresultater ud fra min McKenzieundersøgelse.” (D: 272).

E svarer på samme spørgsmål at hun differentierer i brugen af skemaet, hun fravælger dele af

det. ”Men jeg har selvfølgeligt skemaet i mit baghoved. (…). Hvis nu jeg fulgte rigtigt

konceptet, så skulle jeg gå igennem alle tingene. Men jeg sorterer i det hen ad vejen, allerede,

kan jeg mærke.” (E: 79).

Også B svarer bekræftende på brug af skemaet: ”… så tager jeg tit den mekaniske screening

med, som jeg har indarbejdet som rutine for at får de ting med og afklaret i en eller andet

kronologisk rækkefølge efter hvordan patientens symptomer er.” (B: 73).

Undersøgelsesskemaet repræsenterer en induktiv hypotetisk proces.

Mønstergenkendelse

Mønstergenkendelse er en induktiv proces. Beslutninger truffet af eksperter er ofte baseret på

mønstergenkendelse og anvendelse af information fra en struktureret vidensbank. Det er også

kaldt ”forward reasoning” som er den induktive proces fra dataanalyse til hypotese baseret på

viden. Det sker ofte hos erfarne behandlere og i kendte situationer. Det er hurtigt og effektivt,

dog mangles til tider sikkerheden for det optimale i beslutningen. Dette i modsætning til

”backward reasoning” (deduktiv) hvor ny data er involveret for at finde frem til og teste en

hypotese. Det kan være processen ved en svær, ukendt case, eller fremgangsmåden hos en

novice. Mønstergenkendelse indeholder kategorisering af observationerne og kræver at

behandleren kan lægge et link mellem det aktuelle problem og tidligere erfaringer (Higgs og

Jones 2002).

Allerede tidligt i det første møde, og i flere tilfælde før mødet, foretages der beslutninger som

hviler på mønstergenkendelse. C fortæller om de tanker hun gjorde sig efter den første

telefoniske kontakt hun havde med patienten: ” … da (efter første telefoniske kontakt) havde

jeg jo allerede det billede af en utrolig aktiv herre der næsten ikke, da næsten ikke, havde tid

til at komme, fordi han havde så travlt med alle mulige andre ting. Og det har så allerede



47

fortalt mig et eller andet om, som jeg synes jeg fik bekræftet i dag, at han gerne vil selv tage

ansvar for det her.” (C: 205).

Tidligere erfaringer og ”billeder” af persontyper holdes op imod den nuværende situation, den

aktuelle patient, ikke kun i forhold til personlighed, men også konkret i forhold til mulige

diagnoser. Alder, erhverv, bopæl osv. bruges til at sandsynliggøre mulige problematikker. E

forholder sig således også meget tidligt til mulige diagnoser, og bruger de oplysninger der er

til rådighed før mødet, her patientens alder: ”Ja, men det er da noget basalt. Det er da det at

han er næsten tres, det mener jeg han var. Så tænker jeg på sandsynligheden for hvilke ting

der er i den alder. I forhold til hvis det var en 25-årig. Så allerede der…” (E: 66).

Mønstergenkendelse, hvor der med anvendelse af induktion, konkluderes ud fra oplysninger

og fund der ligner eller er analoge med tidligere erfaringer, og ud fra teoretisk viden, er en

hyppig beslutningsmetode i fysioterapeuternes praksis.

Den humanistiske kommunikative og interaktive tilgang

Fysioterapeuterne bruger ikke kun ”hårde” data ved analysen af deres patienters ryg- og

smerteproblematikker, via kommunikationen undervejs i undersøgelsen fremkommer der

mange oplysninger som ikke direkte er nødvendige i den fulgte procedure, men som ifølge

fysioterapeuterne giver dem værdifulde oplysninger, som de bruger når de skal vurdere den

totale situation hvor beslutning om behandlingsform, pædagogisk strategi mm. skal træffes.

Humanistiske beslutningsprocesser baseres på det fortolkende paradigme hvor der er fokus på

strategier der søger en forståelse af patientens perspektiv og påvirkning af de kontekstuelle

faktorer, som tillæg til den mere traditionelle kliniske forståelse af patienten. Benner m.fl.

(1992) har sat fokus på hvordan sygeplejersker søger at forstå adfærd og kontekst af

patienterne, Mattingly og Flemming (1994) har undersøgt ergoterapeuternes måde at danne

forståelse og fortolkning af problemer ud fra et patientperspektiv, og Jensen og Givens (1999)

har forsøgt at belyse de kognitive og kontekstuelle processer der finder sted ved

fysioterapeuters interventioner. Mark Jones (2000) beskriver en model for fysioterapeuter

hvor klinisk ræsonnering bliver betragtet som en reflekterende undersøgelse som indeholder

tre elementer: kognition, metakognition og viden som udføres i relation til patienten.

Fælles for disse modeller er at de alle sammen inddrager både den viden som har en

naturvidenskabelig basis, og den humanistisk styrede viden og tager udgangspunkt i patienten
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som centrum for deres beslutningsproces, mere end patientens diagnose eller funktionelle

fysiske problem.

I kommunikationen mellem fysioterapeut og patient afspejles hvor meget de humanistiske

beslutningsmodeller fylder. Især to af terapeuterne bruger forholdsvis meget tid på at få

sygehistorien. De får ikke blot oplysninger om symptomer og fysiske forhold i øvrigt, de får

patientens fortælling (narrativ) om hans eller hendes levede liv, fra barndom, ungdom over

voksenlivet, og for den enes vedkommende også den begyndende alderdom. Dybt personlige

og familiære forhold bliver i løbet af få minutter anskueliggjort overfor fysioterapeuten i

anamneseforløbet. Anvendelsen og relevansen af disse oplysninger begrunder

fysioterapeuterne med forskellige udsagn.

C udtrykker det ved at bruge en analog til musikkens verden, hun sammenligner

symptombillederne med musik, og hun skal kunne høre hvordan den spiller i sammenhæng

med det menneske der er bærer af symptomerne: ”Jeg tænker tit i anamnesen i nogle

overskrifter. Jeg skal vide hvem den person er. Jeg skal vide hvad de kommer med og hvor

længe det har varet. Og så kan det fylde meget eller mindre, men jeg skal også vide noget om

hvordan deres egne kopingstrategier er for at håndtere disse gener de har gået med i lang tid,

da det nu er kroniske patienter. Musikken i de symptomer de har. I hvert tilfælde noget med at

lytte meget efter udover det rent mekaniske de fortæller om, med ondt det og det andet ikke

også. Sådan hvordan musikken spiller.” (C: 863 f)

Hun ønsker at finde ud af, hvordan patienten oplever sig selv, da dette har en direkte

konsekvens for det videre forløb: ”… at prøve at få en fornemmelse af patientens oplevelse af

den her situation, at forstår deres forventninger, og deres oplevelser af det at have kroniske

smerter, om de oplever sig selv som en kronisk patient.” (C: 91 f).

B bruger også anamnesen som et ”redskab” til at afklare patientens problemer i en bredere

forståelse end det rent biomekaniske: ”Det er der (i anamnesen) de fleste oplysninger i

virkeligheden kommer, det giver et andet indtryk, end kun at tage udgangspunkt i et mekanisk

fund, fordi det er der måske knapt så meget af, og det er måske knapt så læsbart at tage

udgangspunkt i de mekaniske fund hos en kronisk patient altid.” (B: 757 f).

A udtrykker på baggrund af sine første telefonsamtaler med patienten: ”Jeg tænkte

umiddelbart, hun forsøgte at fortælle mig rigtig meget i løbet af meget kort tid, altså ved

anden telefonsamtale, og så havde jeg sådan lidt en underlig fornemmelse af at det var
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hendes mand der tog telefonen, og jeg har det sådan, altså de havde kun mobiltelefon og så

tænkte jeg sådan, de virkede på en eller anden måde sølle, ja”. (A: 38).

Han vurderer således på patientens sociale liv og forudsætninger, og blander det med de

oplysninger han indhenter om patientens ryggener.

Foruden til at lære patienten at kende, bruges samtalen i seancen også til at få afklaret

forventninger fra patienten både eksplicit, men jævnfør ovenstående også implicit. Hvis ikke

der spørges direkte til forventninger, bliver disse tolket ud af fortællingerne. Dette anser

fysioterapeuterne for en vigtig del i forhold til de beslutninger de sammen med patienterne må

foretage.

Interaktionen er samarbejde

D tager ofte en samtale for at samkøre patientens forventninger med hendes egne, især når

hun får en patient som har været mange steder før: ”… lidt en dialog omkring hvad er det

egentlig de søger ik´ også, så det bliver meget samtale, så det kan blive ren samtale, hvor min

behandling kan gå op i en ren samtale hvor vi snakker om hvad er det egentlig de gerne vil

ha´ hos mig, og hvad er det de ikke har fået andre steder og så jeg også fortæller lidt om hvad

jeg måske kan tilbyde…” (D: 125).

Også B forsøger at opnå en ”samklang” imellem patientens og hans egne forventninger ved at

informere: ”… information og så spørger om patientens forventninger. Se om der kommer

samklang på én eller andet måde.” (B: 358).

B føler at han er samspilspartner og ligeværdig, samtidig med at han skal være den som giver

noget: ”… og så i forhold til mål og forventninger, være samspilspartner, og på det plan være

ens, men på den anden side skal man jo også gerne være den person som så kan give noget,

så på det plan er man, har man en viden, men er ligeværdig i samspillet ikke?” (B: 417 f).

I interaktionen med patienterne bruger fysioterapeuterne sig selv, de er opmærksomme på, at

de ikke er følelsesløse ”instrumenter”, de har styrker og begrænsninger. A siger: ”Jeg tænker

mere i forhold til hvordan jeg er som person at… Vi har jo alt sammen en eller andet

indfaldsvinkel hvordan vi har med andre mennesker at gøre ik’. Og en af mine indfaldsvikler

er.., jeg tror ikke at man kan lægge låg på hvordan man selv er som person, hvad man synes

er vigtigt for en selv.” (A: 180).
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Han uddyber det senere i fokusgruppeinterviewet: ”Man kender jo også det der med at blive

påvirket af en person både positivt og negativt ikke, altså nogen gange magter vi at have med

dem at gøre, andre gange gør vi ikke, og så bliver vi måske meget sådan, ’æd det eller lad

være ik! Lige nu ved jeg bedst, og jeg ved at jeg ikke skal have mere med dig at gøre end

højest nødvendigt’. Altså mere idealistiske skal vi vel heller ikke være end at vi er

påvirkelige.” (A: 436 f).

C er mere moderat i sin udtalelser, dog er hun ikke uenig med A: ”Ja, det tror jeg langt hen

ad vejen, også i forhold til hvordan man har det lige den pågældende dag måske, eller

hvordan man evner at møde den person, og hvor kraftigt det virker hvis en tager over. Og en

anden dag er man bedre rustet måske til at sige, ok, så lytter jeg et kvarter, og så styrer jeg

det næste kvarter, fordi hvis vi skal have undersøgelsen gennemført, og have det struktur på,

så kan man godt lægge en vis styring uden og ligesom tage magten på en eller anden facon,

så man deler det lidt.” (C: 473 f).

5.3 Sammenfatning

Naturvidenskaben

Fra starten bruger terapeuterne alle en procedural (styret af en fast procedure) tilgang,

hvorigennem de screener patienterne af i forhold til biomekaniske årsagsforklaringer. Her

skinner den naturvidenskabelige tradition tydeligt igennem. På trods af at patienterne

henvender sig med et kronisk rygproblem, og dermed ikke umiddelbart passer ind i en

”simpel” biomekanisk årsags- og behandlingsmodel, leder fysioterapeuterne fra starten efter

den. Kausalitetstænkning som er fremherskende i naturvidenskaben, betyder, at hvis man blot

undersøger tilstrækkeligt, så vil man (med tiden) finde årsagen til problematikken, som

herefter kan behandles primært. Dette bygger på et linearitetsprincip hvor der anses at være en

lineær sammenhæng mellem dysfunktioner eller skader i involverede vævsstrukturer, og de

symptomer, smerter og funktionsnedsættelser som patienten lider af. Hvis undersøgeren er

dygtig nok, finder han skaden, og hvis denne lader sig reparere med kendte og anvendelige

midler, udføres behandling, hvilket betyder at årsagen fjernes. Hvis det er forbundet med

smerte at støtte på foden, og årsagen er, at der er en sten i skoen, så fjern stenen og du er

kommet smerten til livs. Nu er kroniske smerter ikke som ”en sten i skoen”, ofte har smerten

så at sige fået ”sit eget liv”, og hvor der måske var en biomekanisk årsagsforklaring til stede
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fra begyndelsen, så er denne nu afløst af en kompleks og multifaktoriel bio-psyko-social

sammenhæng.

Mattingly og Flemming (1994) har ved deres forskning i beslutninger i ergoterapi fundet, at

den procedurale metode oftest var et kendetegn ved novicen, den uerfarne. Fysioterapeuterne i

vores studie er meget erfarne, så når de benytter en fast undersøgelsesprocedure, så kan det

ikke skyldes at de er novicer. Det skyldes snarere, at den viden der bliver præsenteret som

værende den gyldige, den sande, er udløber af den naturvidenskabelige tradition, nemlig den

evidensbaserede, og da den understøtter og bygger videre på den kundskab de har mødt i

deres grund- og efteruddannelse, så er det oplagt for dem at adaptere og benytte disse

metoder.

Fysioterapeuterne bruger ikke kun screeningen for at afklare diagnose- og årsags-

sammenhænge, de sikrer sig også imod, at de selv overser nogle alvorlige symptomer,

såkaldte ”red flags”, som kan betyde, at deres behandlingsmetoder vil være uvirksomme eller

endda kontraindicerede og/ eller skadelige. F.eks. kan oplysning fra patienten om, at denne

utilsigtet har tabt i vægt, være tegn på malignitet evt. i form af cancer. Problemer med

vandladning eller afføring kan indikere akut afklemning af nerver, hvilket kræver omgående

operation, osv. Denne screening som en garanti for at de og eventuelle andre undersøgere ikke

har overset noget væsentligt, finder de alle uundværlig, og den systematiske tilgang er en

sikkerhed for at undgå fejl, heri ligger der en styrke og en sikkerhed for både terapeut og

patient.

Humanismen

Fysioterapeuterne kan ikke nøjes med den skematiske objektive tilgang til patienterne. De

har brug for at inddrage patienterne som subjekter i undersøgelse og behandling, ligesom de

vedkender, at de selv som subjekter er underlagt en forforståelse der har betydning i

samarbejdet. De ved, at de ikke med standardiserede mekaniske behandlingsmetoder kan

fjerne patienternes symptomer. Lang erfaring har lært dem, at de må vælge og plukke blandt

deres metoder for at nå den enkelte patient. Hvordan ”musikken” spiller for den enkelte, er

helt afgørende for, om vedkommende kan nås med det ene eller andet behandlingsmiddel, og i

forhold til den interaktion, det samarbejde som et vellykket behandlingsforløb kræver, så må

de vise og give noget af sig selv. De må bruge sig som ”termometre” der måler og fornemmer
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hvor patienten er, hvad han/hun har brug for, og hvordan midlerne skal blandes og doseres for

at de bliver modtaget og brugt med et fælles mål for øje.
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Kapitel 6

Eksterne faktorer som påvirker beslutningsprocessen.

Den kliniske beslutning påvirkes af mange faktorer. I vores observationer og interview har vi

set og hørt hvordan påvirkninger udefra er medbestemmende i den beslutningsproces som

fører til beslutningerne. I det følgende belyser vi disse faktorer med nogle teoretiske

overvejelser, som kan perspektivere vores data.

6.1 Indflydelse fra samfundet og sundhedsvæsenet

Definitioner

Positivisme repræsenterer den filosofiske grundholdning, at al viden er begrænset til

sansedata, at denne viden kun kan nås gennem metodisk videnskabelig observation af

virkeligheden, og at der kun findes én form for videnskabelig erkendelse - nemlig den

naturvidenskabelige.

Modernisme startede i midten af 18. århundrede. Den medførte dominans af filosofisk og

videnskabelig rationalisme (Mitchell 1996). Modernisme er baseret på, at ægte viden kan

findes og tager udgang i den humane erfaring (empirisme). Målet med den sociale videnskab

er at fri mennesker for fordomme og uvidenhed. Fornuften står i fokus i modernismen.

Postmodernisme kom som modreaktion – det er en samling standpunkter som tager sit afsæt i

og næring ved en mistillid til videnskaben eller fornuften som sandhedsvidne. Den er et oprør

mod den institutionaliserede fornuft. Den fører til en afvisning af enhver søgen efter holdbare

sandheder, standarder og værdier (Wackerhausen 1996).

Den positivistiske teori er baseret på erfaringsviden og rationelviden som tilsammen former

naturvidenskaben. Naturvidenskaben betragtes som grundlæggende da den er uafhængig af

mennesker (Simonsen 2002). Naturvidenskaben danner basis for den medicinske

videnskabelige kultur.

Postmodernisme har fokus på en funktionel viden, viden skal læres ikke for at vide men for at

bruge den. Ifølge det postmoderne paradigme findes der ingen sandhed. Den er konstrueret af

bevidstheden igennem brug af kulturen. I stedet for at lede efter sandheden burde vi

beskæftige os med hvad vi ser foran os, og tolke det på en eller anden måde. I stedet for
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standardiserede moralske vurderinger forslår postmodernisme en individuel overvejelse af

hver begivenhed (Weinblatt 2001). Det postmoderne samfund er baseret på en struktur uden

ensformethed, med individet i centrum.

Der er fortsat en positivistiske påvirkning på samfundet, formentlig er der store forskelle

imellem fagområder, afhængig af hvilke grupper af videnskabsfolk har haft indflydelse

gennem tiderne (Collin og Køppe 2001).

I sundhedssystemet er der tiltagende påvirkning fra de humanistiske videnskaber, som oftest

er grundlagt i en postmodernistisk forståelse. Samfundet kræver dog fortsat målbar effekt for

at acceptere ny viden om et problems årsags- og behandlingsmulighedder. Men også her

kommer der forslag om en ændring af evalueringsmåderne. F.eks. rehabilitering som en

reflekterende proces, med forskelligheder, usikkerheder og diskussion som indhold

(Schwandt 2003). Postmodernismen påvirker attitude og adfærd, ikke formelt men mere

subtilt igennem dens påvirkning på intellektuelle perspektiver og sociale ændringer.

Den positivistiske teori styres af fornuften, det rationelle. Fornuften forstået som rationel

tækning er ikke tilfældigt, den er regelstyret. Den moderne naturvidenskab er baseret på

fornuft: viden og regler. Lægekunsten er blevet til lægevidenskaben. Descartes indførte synet

på legemet som ”kødmaskinen” og indskrev derved legemet i naturvidenskabens domæne.

Sygdom var lig med fejl i kødmaskinen (Mitchell 1996). Fornuften blev institutionaliseret ved

at skabe kompetence hvor følelser ikke hørte hjemme. Hverken hos patienten eller hos lægen!

Fysioterapi og rationale; indflydelse på den kliniske beslutningsproces.

Det traditionelle sundhedssystem bygger på et modernistisk sygdomsbegreb, således at

sygdom og sundhed lader sig definere objektivt og værdifrit på et videnskabeligt grundlag.

Sygdomme er adskilt fra og uafhængig af kulturelle værdi- og betydningsmæssige forhold og

begreber. Men det sociale og holdningsmæssige indgår ikke i definitionen af sygdomme. I

den fysioterapeutiske beslutning arbejdes der ud fra et sygdomsbegreb som er tilknyttet det

traditionelle sundhedssystem. Fysioterapi er lægens medspiller i et patientbehandlingsforløb,

der er initieret af lægen efter der er stillet en medicinsk diagnose. Samtidig er fysioterapeuten

påvirket af den individuelle værdisætning af patientens problem. Patientens narrativer fylder i

mødet mellem patient og behandler og fysioterapeuten bruger disse oplysninger i at få indblik

i patientens egen tolkning af sin sygdom.
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Fysioterapeuten tager stilling til det enkeltes problem, en ny individuel vurdering af patienten,

dens kontekst og problem. Men det er fysioterapeuten som styrer beslutningen, denne har

dermed en paternalistisk tilgang til mødet. Det er et asymmetrisk forhold, hvor

fysioterapeuten har en magt og en kompetence, som patienten ikke besidder. I ethvert forhold,

hvor magt og autoritet er ulige fordelt, indebærer det særlige muligheder for hensigtsmæssigt

brug af magt og magtmisbrug (Thornquist 2000, s. 25). Denne asymmetriske relation kan

afhængig af fysioterapeutens grundlæggende antagelse, rolleopfattelse og evne til at

samarbejde, påvirke relationen i hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig retning (Fog 1997 s.

73). I en situation hvor fysioterapeuten ud fra et mål om at ville patientens bedste, påvirkes

patienten til at gøre som fysioterapeuten foreslår, og overhører patientens egne ønsker og mål,

er der også tale om overgreb og magtmisbrug. Ifølge Eline Thornquist er det den, der har mest

magt, der har størst ansvar for det, som sker (Thornquist 2000, s. 26). Jette Fog påpeger at

omsorg og respekt bliver to nøglebegreber: uden omsorg bliver respekten til distancering og

uden respekt bliver omsorgen til omklamring (Fog 1997, s. 78). Fysioterapeutens arbejde

sigter mod at yde hjælp og støtte, og mod at yde respekt for den andens grænser og

selvstændighed. Hvad omsorgen og respekten indebærer og betyder afgøres ifølge Fog i hvert

enkelt tilfælde af den professionelles skøn og dømmekraft. Jette Fog benytter begrebet

”rengøringsvanvid”, der dækker over at den professionelle bliver emsig på borgerens vegne,

og udefra sine egne normer og holdninger giver sig til at rydde op i den andens liv. Og den

professionelle kan da meget let komme til at gå over grænsen.

6.2 Evidensbegrebet – et naturvidenskabeligt værktøj

Baggrund for evidensbegrebet.

Det kontrollerede randomiserede kliniske forsøg er baseret på falsifikationisme, her er ikke

antallet af beviser, men gentagne forsøg på at afvise den opstillede teori og hypotese det

væsentlige. Hvis hypotesen overlever et stort antal falsifikationsforsøg, accepteres den

(Simonsen 2000). Den falsifikationistiske teori er den videnskabsteoretiske baggrund for

evidensbaseret praksis. Formålet er at opfylde kravet om dokumentation for at vores praksis

er i overensstemmelse med pålidelig og forskningsbaseret viden. Det er dog ikke

uproblematisk, især to problemer svækker styrken: et sandsynlighedsproblem og et

demarkationsproblem. Ifølge sandsynlighedsproblematikken er P-værdien, som er basis for

vurdering af det undersøgte, et tvivlsomt redskab. Det er ikke en værdi på sandhed, men på
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sandsynlighed. Den matematiske sandsynlighedsberegning indbefatter ikke den absolutte

sandhed.

Demarkationsproblemet opstår idet naturvidenskaben ikke grundlæggende kan skelne mellem

metafysiske teorier og naturvidenskabelige elementer i en undersøgelse. Falsifikations

opfattelse implicerer et demarkationsprincip: et princip der opstilles for at kunne afgrænse

antagelser af to typer fra hinanden: hvad der er videnskabeligt og hvad der ikke er. For at en

teori skal være videnskabelig, skal man kunne opstille omstændigheder hvor den muligvis er

falsk. Det er svært at gøre for metafysiske udsagn, derfor betegnes de som ikke

videnskabelige. Jo mere generelt en teori er, jo sværere det bliver at falsificere den. Der er en

vekselvirkning mellem den generelle videnskab og de metafysiske teorier på den ene side og

de mere specifikke elementer i en undersøgelse på den anden. Ingen praksis er uden en

generel teori om hvad der karakteriseres verden, heller ikke den naturvidenskabelige verden.

Selv falsifikationisme er derved ikke den eneste mulige sandhed, den er ikke ”vandtæt” nok,

og kan ikke anses for ”golden standard” (Simonsen 2000).

Hvad er evidens?

Begrebet evidensbaseret praksis bliver oftest tolket som anvendelsen af resultater af

randomiserede kliniske undersøgelse i et behandlingsforløb. Men når vi ser på den definition

der er den grundlæggende tanke i evidens, så defineres den på en anden måde. Professor

David L. Sackett, direktør for Centre of Evidence Based Medicine på John Radcliffe Hospital,

definerer evidensbaseret medicin som:

"... samvittighedsfuld, eksplicit, velovervejet anvendelse af den bedste foreliggende

evidens i beslutningstagning omkring behandlingen af individuelle patienter. At

praktisere evidensbaseret medicin er at integrere individuel klinisk ekspertise med

den bedste tilgængelige eksterne kliniske evidens fra systematisk forskning...”.

(Oversættelse fysioterapeut ph.d. Hans Lund 17).

− Bedst tilgængelig evidens betyder her: klinisk relevant forskning, ofte fra den

medicinske videnskab, men især fra patientcentreret klinisk forskning vedrørende

præcision af diagnostiske tests, prognostiske tegn og effektivitet og sikkerhed af

terapeutiske, rehabiliterende og forebyggende tiltag.

                                                
17 www.fysio.dk: Evidensbaseret praksis
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− Klinisk ekspertise betyder her: kundskab i at bruge kliniske færdigheder og tidligere

erfaringer i en hurtig identificering af patientens unikke sundhedstilstand og diagnose,

de individuelle risici og fordele af mulige interventioner og patientens personlige

værdier og forventninger.

− Individuelle patienter betyder her: værdier, de unikke præferencer, bekymringer og

forventninger patienten bærer med sig i det kliniske møde, og som skal integreres i de

kliniske beslutninger (Sackett 2000, s. 1).

Det er en bredere forståelse af evidensbaseret praksis end hverdagens fortolkning. Patientens

værdier og kontekst indgår i evidensbegrebet, sådan som den er defineret af Sackett.

Evidens for kroniske lænderygsmerter

Hvilken evidens er der for behandling af kroniske lænderygsmerter? Cochrane biblioteket

angiver systematiske oversigter som er baseret på kliniske randomiserede undersøgelser

vedrørende evidens for behandling af kroniske rygsmerter har følgende svar:

− Akupunktur for kroniske lænderygsmerter er ikke effektiv (van Tulder mfl. 2004).

− Specifikke øvelser for kroniske lænderygsmerter kan muligvis være effektiv i forhold

til at øge mulig tilbagevenden til normale daglige aktiviteter og arbejde (van Tulder

mfl. 2004).

− Der er moderat evidens for positiv effekt af en multidisciplinær rehabilitering for

subakutte lændesmerter, dog er evidensen baseret på undersøgelser med metodefejl

(Karjalainen mfl. 2004).

Sammenlagt er det ikke nogen stærk evidens for effekten af behandling til patienter med

kroniske lænderygsmerter for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv, når dette søges

gjort ud fra en naturvidenskabelig model.

6.3 Professionsidentitet

At være en af samme slags

Professionsidentitet handler om opfattelsen af hvad der karakteriserer et fag. Det bliver

udtrykt i tale, skrift og handling. Det handler om hvad andre instanser og den enkelte opfatter

og anerkender som den pågældende professions kompetence. Disse forskellige instanser

behøver ikke at have en ens opfattelse af professionsidentitet. Professionsidentiteten påvirker
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den enkelte fysioterapeut. Påvirkninger kommer både fra det lokale plan, det institutionelle

plan og fra fagforeningens side. Fysioterapeuten vil gerne identificeres som ”en af slagsen”.

På praktikerniveau er dette knyttet direkte til den pågældendes praksis. Dens praksis kører

ikke af sig selv, den drives, struktureres og formgives af eksterne faktorer så som økonomi,

fysiske rammer, og interne faktorer som udspringer fra praktikeren. Professionsidentiteten kan

her identificeres med praktikerens samlede professionelle beredskab: hændelser, spørgsmål,

værdimæssige prioriteringer – ”blikket”. De nyuddannede i en profession føler forpligtelsen at

”blive en af slagsen” og de veletablerede føler en forpligtelse at ”vedblive at være en af

slagsen”.

Der er også et eksternt pres: andre professions medlemmer forventer at den professionelle

opfører sig som sin slags gør. F.eks. på medicinstudiet har den studerendes oprindelige

moralske motivation, sociale ansvarsfølelse for at blive læge, en dårlig betingelse, eller

forringes direkte under uddannelsen. Vægtningen af objektiviteten i den medicinske træning

fremmer ”et koldt hjerte” (Wackerhausen 2002).

Ved en faglig gentagelse af en etableret praksis bliver denne praksis virkeliggjort og får en

eksistens i det professionelle blik. Professionsidentiteten bliver en legemliggørelse af de

gældende antagelser, sygdomsopfattelser, værdier osv.

Fysioterapeuternes sygdomsopfattelser er grundstenen i deres indfaldsvinkel til patienterne.

Den ligger tæt op ad den traditionelle medicinske kultur. Det er en opfattelse, hvor fokus er på

de sunde og syge individers forskellige psykiske og legemlige tilstande, og ikke de sunde og

syges funktionalitet i den kulturelle kontekst. Sygdom lader sig definere som en liste over

kropsdefekter. Kropsdefekter stiller krav om anvendt evidensbaseret praksis. Danske

fysioterapeuters håndbog, afsnit om fagpolitik 2003-2004 angiver det eksplicit: ”Danske

Fysioterapeuter vil arbejde for, at evidensbaseret viden i stadig stigende udstrækning

implementeres i den enkeltes praksis.” (Danske Fysioterapeuters Håndbog 2003-2004)

Denne holdning er en generel forventning i faget fysioterapi. Ikke at anerkende evidensens

magt er politisk ukorrekt. I denne afhandlings undersøgelse kommer der flere udsagn som

understøtter at der er ”flovt” ikke at basere sin behandling på evidens og ensbetydende med at

lave passive behandlingsmodaliteter såsom massage i stedet for aktive.

Den betydning professionsidentiteten har på den kliniske beslutningsproces er, at

fysioterapeuten gerne vil gøre ”det rigtige”. I denne sammenhang kan det rigtige være styret
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af forskellige påvirkninger. Det kan være på arbejdspladsniveau: f.eks. er der en tradition på

klinikken om at der anvendes ”forbehandling” i form af varme og kortbølge. Det kan også

være i forhold til den kollegagruppe som fysioterapeuten føler sig som del af, f.eks. har et

bestemt koncept introduceret begrebet ”hands on” og ”hands off” (kan fortolkes som

behandlingsformen hvor patienten er fysisk passiv eller fysisk aktiv), hvor hands off har en

højere status end hands on. Det kan også være påvirkning fra en tendens i hele faggruppen.

Et eksempel ”motion på recept” er i 2003 og 2004 nævnt 102 gange enten i danske

fysioterapeuters fagblad eller på deres hjemmeside, i modsætning til ”kortbølge” som kun er

nævnt 13 gange i den periode (søgning juni 2004).

Motion på recept er udgivet af sundhedsstyrelsen og ”håndbogen er nærmest en bibel” siger

forfatteren professor Bengt Saltin 18 på Danske Fysioterapeuters hjemmeside. I en anmeldelse

af bogen udtaler en fysioterapeut, at hun nu ”med sikkerhed kan henvise til den evidens, der

er på det pågældende område og på den måde sige god for den givne behandling.” 19
  Det er

et stort pres fra en forening om at anvende denne nye ”Bibel”.

                                                
18 20.10.2003 www.fysio.dk
19 Fysioterapeuten 2003 nr. 06
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Kapitel 7

Analyse af de eksterne faktorer som påvirker den kliniske

beslutningsproces

7.1 Samfundets påvirkninger: kødmaskinen, paternalisme og postmodernisme

Fysioterapeuten og patienten har klare rationelle forventninger. Patienten forventer at

fysioterapeuten finder fejlen. Der er fra begge sider konsensus om mødets mål: at finde ud af

problemet i kroppen, baseret på en naturvidenskabelig tilgang. Fejlen kan findes,

undersøgelsen kan afsløre sandheden, og patienten forventer et tiltag som retter op på det.

Fysioterapeuten prøver sideløbende at finde frem til den kontekst det problem skal placeres i.

Patientens forståelse, oplevelser og problemets betydning tages med i en beslutning samtidig

med at fysioterapeuten forsøger at finder frem til patientens sociale og kulturelle kontekst, den

større sammenhæng. Der tages højde for humanistiske værdier på denne måde. Til gengæld er

fysioterapeuten suverænt selvbestemmende i beslutningen om hvad der skal ske. Patientens

eventuelle ønske om formen af behandlingen, anvendes kun i det tilfælde at det stemmer

overens med fysioterapeutens.

7.2 Positivisme - naturvidenskab

Fejl i bevægeapparat

Fejl i kroppen er fysioterapeutens vigtigste arbejdsområde. Kroppen skal screenes,

biomekanikken er basis, den skal afklares og gerne sættes i kasser for at få overblik.

I anamnesen ligger fokus på spørgsmålene om det mekaniske og belastningsmæssige og er

præget af at fysioterapeuten og patienten ønsker at få afklaret kroppen, bevægeapparatets

mulige fejlfunktioner. Den kan undersøges objektivt og derved kan der defineres en objektiv

diagnose. Denne holdning præger processen i undersøgelsen. ” Hvad forventer du at få kigget

på?” (B, video). Patienterne forventer en biomekanisk udredning ”Jeg forventer at får kigget

på det her (peger på baglåret), om det er noget med iskias, eller sådan noget.” C spørger til

patientens tanker i forhold til hvad han forventer, hvorefter patienten går direkte i gang med at

fortælle om hvad han mener årsagen er til hans smerter.
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Forløbet er præget af en målrettet fælles indsats om at få afklaret den biomekaniske

problematik ved patientens rygsmerter. I anamnesen spørger fysioterapeuten ind til erhverv,

hjemmesituation og fritidsaktiviteter med fokus på oplevede smerter i forbindelse med

belastninger og vurdering af patients daglige fysiske krav og belastninger.

B arbejder på en positivistisk måde med at få afklaret flere hypoteser. Han laver en strategi for

det videre forløb: ”Jeg tror min næste undersøgelse går ud på at få afklaret det neurologiske

af det og så få afklaret lænderyggen og se hvor meget der kan provokeres fra de forskellige

segmenter.” (B: 183). D angiver at hun differentierer mellem ondt mange steder og

rygsmerter: ”… altså kroniker som ik´ bare har ondt i ryggen men som har ondt i armene har

ondt i tæerne har ondt, altså har ondt andre steder, i livet fordi det blander lidt sammen, så

der prøver jeg lidt at skelne lidt tæerne ud, der prøver jeg, bliver nødt til at spørge lidt ind

til.” (D: 179). Kroppen er fysioterapeuternes udgangspunkt. D mener at det er

fysioterapeutens basis, og hvis patienten går ud ad et sidespor, vender hun tilbage til kroppen:

” … mit udgangspunkt, det er den fysioterapeutiske undersøgelse som primær, udover

anamnesen, så er det jo at det tager udgangspunkt i kroppen. Det er vigtigt for mig hele tiden

at kommer tilbage til kroppen, altså hvis der er nogle patienter der fører én ud ad et sidespor,

som man kommer til at snakke om og mange andre ting kan være relevante i en anden

sammenhæng, men ikke der. Der har vi en god basis i vores undersøgelse. Biomekanisk,

motion og ligesom repeterer tingene i forhold til det.” (D: 275 f). Fysioterapeuter tager

udgangspunkt i det biopatologiske, i kroppen: ”Ja, altså rent patologisk, hvad kan jeg finde

ud af på dem, hvad kan måske være årsag til det her, sådan også på en eller anden måde

finder deres indgangsvinkel både somatisk men også fysisk ik’.” (A: 131 f).

B mener også at hans opgave er at sikre sig at patienterne ikke er fejldiagnosticeret (hos

lægen): ”Men patologidelen den synes jeg stadigvæk, der er jeg meget enig med A, den fylder

stadigvæk på den måde at jeg ser stadigvæk har lyst til at se om der er noget umiddelbart

patologisk eller patomekaniske responsmønstre som kan fremkaldes, som kan være som hos

andre patienter for at være sikkert på at de ikke har været fejldiagnosticeret.” (B: 224 f). A

har et behov ved den kroniske patient at få dem afklaret rent klinisk: ”Et af mine store behov

når jeg møder en patient som så er kroniker på en eller anden måde, det er dels at få klinisk

afklaret, hvad er det for noget jeg tror jeg har med at gøre her, og så har jeg...” (A: 124 f).

Og senere vender han tilbage: ”At man er i stand til at screene dem ordentlig. Det synes jeg

er utrolig vigtigt.” (A: 215 f). B vælger også at vurdere patientens ressourcer teoretisk og
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reflekterer samtidig over sin egen biomedicinske forforståelse: ”… hun stadigvæk har noget

nervøsitet eller depression som måske medicinsk er behandlet. Så hendes smerteoplevelse i

det hele taget, det er, det finder jeg i hvert tilfælde, multifaktorielt. Der passer hun meget godt

ind i mine fordomme om kronisk smertepatient. Hun har nok nogen central sensitivering et

eller andet sted som nemt bliver fyret op ved hjælp af hendes kognitive funktioner.(…) Så den

del af det kunne godt være en vigtig del af hendes smertebehandling.” (B: 229).

Ved afslutning af seancerne på videoen bruger alle respondenter tid på at ”forklare” patienten

hvad der er galt med kroppen eller hvad der ikke er galt med kroppen udtrykt i biomekaniske

vendinger.

Patienten spørger i de fleste tilfælde også hvad hun/han fejler. Den synsvinkel ligger tæt op ad

Descartes ”kødmaskine”, som er udtryk for den positivistiske opfattelse af kroppen og følger

derved det naturvidenskabelige værdigrundlag.

Skema, at kategorisere

C, E, A og D anvender et skemastyret (se bilag VII) undersøgelsesforløb som sigter på at

finde de vævsstrukturer som er årsag til rygsmerterne. Et andet formål med skemaet er at

danne en prognose for patienten (Donelson, Silva og Murphy 1990). E anvender det skema

samtidig med at hun fravælger dele af det. ”Men jeg har selvfølgeligt skemaet i mit baghoved.

Så forstået, jeg skal bruge sådan...  Hvis nu jeg fulgte rigtigt konceptet, så skulle jeg gå

igennem alle tingene. Men jeg sorterer i det hen ad vejen, allerede, kan jeg mærke.” (E: 79).

Dog bruger de alle sammen et stykke papir ved siden af til at lave supplerende noter. D

vælger undervejs hvordan og hvor meget hun bruger skemaet, f.eks. ved en tidligere patient

som havde været udsat for tortur: ”… der var jeg ikke hele McKenzie igennem. Der går jeg

ind og laver, altså hvor jeg bruger min manuelle del, går ind og laver de ting som jeg måske

godt, altså laver lidt udspændning og mærker lidt, altså jeg kan godt lide at bruge mine fingre

lidt, så der fravælger jeg lidt…” (D: 305). Alle respondenter anvender de samme

hovedpunkter i deres interview og undersøgelse af patienten.

Anvendelse af skemaet, eller dele af det, er en del af en positivistisk tilgang til patienten.

Patienten skal ”screenes” som flere sige, for fejl i bevægeapparatet og sygdomme. Alle

punkter skal frem, som E også understreger: ”… det jo de punkter vi skal have frem.”
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Målet med anvendelse af skemaet er at patienten kan kategoriseres i forskellige

diagnosegrupper. Disse diagnosegrupper kan så forholdes til prognose og mulige

behandlingsformer. Dette skema bliver fulgt op af en form af algoritme for at kunne komme

frem til en specifik diagnose, med tilknyttet behandlingsform, som anses for at være et vigtigt

fysioterapeutisk redskab i udredning af rygpatienter (Petersen 2003). Det er et godt redskab i

den diagnostiske ræsonneringsproces. Kategorisering er dog samtidig en form for af-

individualisering af den enkelte, mødet med den anden bliver til løsning af et rygproblem

igennem en rationel proces.

Paternalisme

Vores respondenter har en paternalistisk tilgang til deres patienter. E og B har en tydelig

mening om hvorvidt patientens ønsker bør indgå i beslutningerne.. ”Og det er ikke patienten

der bestemmer, det er patienten der giver mig information hvad de forventer, og så ud fra det

prøver jeg at give mit bud. Men jeg vil ikke give en behandling, jeg ikke kan stå in for. Nej.”

(E: 449). Meningsforskellen vedrørende behandlingen mellem patient og fysioterapeut kan

løses forskelligt. B mener ikke at der opstår en konflikt: ”Nej. Jeg tror ikke der kommer

konflikter. Jeg tror der kommer informationsudveksling. Jeg har enkelte gange oplevet en

forventning der er så kraftig hos patienten at det ikke rykker sig så meget i forhold til det at

jeg fagligt synes er det rigtige at gøre.” (B: 293).

D har oplevet en situation der endte mere i et kompromis end samarbejde: ”… jeg kunne bare

mærke sådan en modstand, imod at, ja men altså, ’om jeg ikke snart skulle i gang snart med

at lave noget med den der nakke der’, så prøvede jeg at forklare ham, jo mere jeg prøvede at

forklare des mere modstand og så kunne jeg mærke så fik jeg egentlig lidt modstand på, så

blev jeg lidt irriteret, jeg blev faktisk lidt irriteret på ham ik’, og da, da gik jeg lidt på

kompromis, men hvor jeg så ligesom gennemførte, jeg trumfede mit igennem ik’, og han fik

ligesom trumfet sit igennem, men det var ikke et samarbejde.” (D: 337). A har brugt sin magt,

fordi han oplever at patienten dominerer: ”Ja hende følte jeg sgu, at jeg var nødt til at gå ind

og dominere, og have mere magt end hende,…” (A: 365 f). E reflekterer over sin

fremgangsmåde og konkluderer at hun normalt giver gode råd: ”… men egentlig var han nok

ikke meget og ikke nok medinddraget, tænkt i bakspejlet. Så giver jeg ham faktisk nogen god

råd i dag, og det tror jeg også er den måde jeg normalt gør det på.” (E: 453). C har igennem

sin tid som fysioterapeut ændret praksis: ”Men jeg tror at jeg igennem min karriere har lært
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at det nogle gange er uhensigtsmæssigt hvis man er for diktatorisk i sit forslag, altså

behandling.” (C: 108).

Optagelserne støtter disse udtalelser: fysioterapeuten har en meget venlig og indlevende

attitude, samtidig at han/hun har en tydelig paternalistisk formidling af sin beslutning og

kunnen.

De fleste af vores respondenter vælger en styrende rolle, hvor de er eksperter og anvender

deres kompetence til at modgå patientens mening; anvender deres magt. Derved vælger de at

påtage et ansvar for de valg de skal tage og er sig bevidst om asymmetrien i forholdet.

Muligvis er det også en overtagelse en del af ansvaret fra den enkelte. Derved ser vi en

indfrielse af Kants forudsigelse at befolkningen har en forventning om en professionel

befordring af lykke og velfærd. Den professionelle har magt over den enkeltes krop ved at

anvende sin faglige viden. Hvorvidt det er med eller uden indsigt i brugerens livsverden og

perspektiver, vender vi tilbage til.

7.3 Postmodernismes påvirkninger – humanisme

Hvordan spiller musikken, patientens forståelse

Postmodernisme præges af at sandheden ikke findes, men konstrueres igennem vores

bevidsthed og vores kultur. Det er den individuelle overvejelse af hver situation. Sygdom er

en tilstand som har basis i funktion i den enkeltes kulturelle kontekst.

C beskriver det som at finde frem til den enkeltes musik, og hun skal kunne høre hvordan den

spiller: ” I hvert tilfælde noget med at lytte meget efter udover det rent mekaniske de fortæller

om, med ondt det og det andet ikke også. Sådan hvordan musikken spiller.” (C: 863 f).

D er sig også bevidst om at hun tolker og skyder sig ind på patienten: ”Patienten siger: ’Når

jeg ligger hjemme på min hængekøje så har jeg det ikke så godt…’, så er man nødt til at finde

ud af hvorfor ligger han i en hængekøje.” (D: 888 f).

C taler flere gange om hvor patienten er henne. Patientens oplevelser af sig selv har en direkte

konsekvens for det videre forløb: ”… at prøve at få en fornemmelse af patientens oplevelse af

den her situation, at forstå deres forventninger, og deres oplevelser af det at have kroniske

smerter, om de oplever sig selv som en kronisk patient.” (C: 91 f). Det bruger hun i sin

ræsonnering og hvordan undersøgelsen opbygges: ”… men jeg syntes da at ræsonneringen til

min undersøgelse bygger også på mødet med personen og der hvor de er, altså deres udspil.”

(C: 105 f).
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C lader patienten styre undersøgelsesmønsteret: til trods for at hun vælger at anvende et

skema, så er det patientens oplysninger der styrer tilvalg eller fravalg i undersøgelsens forløb.

”Jeg er helt enig i at man skal undersøge patienten grundigt, og have tingene afklaret inden

man kan forkaste nogen, eller bekræfte noget overhovedet, men jeg bliver meget styret af den

der subjektive del af det, sådan så jeg har ikke et fast undersøgelsesmønster jeg kører

igennem, jeg lader mig styre af de oplysninger patienten giver.” (C: 339 f).

B føler at han er samspilspartner, og ens på det plan og er ligeværdig, samtidig med at han

skal være den som giver noget: ”… og så i forhold til mål og forventninger, være

samspilspartner, og på det plan være ens, men på den anden side skal man jo også gerne

være den person som så kan give noget, så på det plan er man, har man en viden, men er

ligeværdig i samspillet ikke?” (B: 417 f).

Igen er det musikken som vurderes. Patientens måde at oplever smerter på betyder at C holder

sig lidt tilbage: ”Men hvis det er en patient der fortæller mig at de har stor set ondt hele tiden,

og når de har gjort noget nyt, så har de ondt i 4 dage efter, så sætter jeg jo ikke alle sejl ind

fra starten. Så tror jeg da i hvert tilfælde at det går galt. Altså, så tilpasser jeg lidt der efter

den der musik der åbenbart kører for dem.” (C: 921 f).

D mener at det er relevant hvad patienterne mener selv de vil og kan opnå: ”… skal sætte et

mål ret tidligt med dem tænker jeg. Hvor man også har deres indfaldsvinkel til om de selv tror

de bliver smertefri eller det er et ønske om at opnå en bedre måde at leve med de smerter.”

(D: 194 f).

I forbindelse hermed skal fysioterapeuten have indblik i patientens vigtighedsområder: ”Hvad

er det af betydning i deres liv, er det arbejde der er det vigtigste, og hvor er det så ryggen …

er det familien eller er det at komme i haven eller… Hvad betyder det for dig i dit liv og hvad

kunne så blive en positiv motivationsfaktor til at man gik i gang med at lave et eller andet…”

(D: 885 f).

Vores respondenter sætter de biomekaniske fund ind i patientens kontekst. De tager stilling til

de rammer patienten har, men også til de redskaber de selv kan arbejde med: ”… hvis jeg skal

få noget godt forløb ud af det med hendes læge, hendes nye læge, så der bliver lavet et team

omkring den patient,  fordi ellers løber hun jo bare rundt i systemet i mange år, tror jeg.” (A:

104).
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Fysioterapeuterne arbejder med øjnene åbne for deres formåen og uformåen. De er et produkt

af et naturvidenskabelig baseret uddannelsesforløb, og de arbejdsredskaber de har erhvervet er

baseret på at kunne reparere de fejl der er i bevægeapparatet. Det til trods sætter de fejlen i

forhold til patientens livsverden, konteksten. Patienten bliver vurderet på kropsfejlen, men

denne sandhed modificeres i forhold til den betydning det har for patientens liv.

Patienten inddrages ikke meget i de beslutninger som fysioterapeuten tager.

Fysioterapeuten bruger sin viden og informerer patienten om de mulige tiltag. Dog vurderes

mængden af information i forhold til patientens formodede forståelsesramme. E vil ikke

vende alle sine tanker med patienten, men holder sig til det hun er mere sikker i til trods for at

han ”… var fornuftig og ikke virkede bekymret. Men enhver der får slynget noget i hovedet

som ikke har ret meget…, jeg har ikke noget at ha’ det i. Ud fra det her jeg har undersøgt her

ned, så er der ingen grund til at lave hans bekymringer der…” (E: 374).

7.4 Evidens

Der er ingen tvivl om evidensbegrebets påvirkning af kliniske beslutninger. I refleksionen er

fysioterapeuterne enige om at evidens skal anvendes i forhold til egen erfaring og i patientens

kontekst. Derved ligger de tæt op ad Sackett’s definition om evidens integreret i klinisk

ekspertise og med den individuelle patient i centrum. Fysioterapeuterne vælger evidens når

det understøtter deres egen erfaring, som de tillægger større vægt end tolkning og anvendelse

af randomiserede kliniske undersøgelser. Evidens vægtes i den kliniske beslutning, men

patienten anerkendes som det sande element i beslutningen. Set i lyset af diskussionen mellem

naturvidenskabelige og humanistiske værdier har evidensen nok mere vægt i den teoretiske

diskussion end i praksis. Det er ”det rigtige” at anvende evidens i praksis, hvilket også

understreges delvis i fokusgruppeinterviewet. Dog i praksis styrer erfaring og patienten

forløbet i højere grad.

”jeg ændrer bare mine argumenter”

Fysioterapeuterne anvender evidens i den udstrækning det underbygger deres egne antagelser

og erfaringer. F.eks. bruger D det som begrundelse for ikke at anskaffe en ny laser da deres

apparat er gået i stykker, hun mener ikke der er evidens for behandling med laser. Hvorimod

hun ikke vil holde op med at anvende udspænding, til trods for at hun har læst at man ikke

skal bruge udspænding mere. ”Hvis jeg har erfaring med at udspændning virker på det og det

og det, jamen så fordi der kommer en og siger at musklen bliver ikke længere – nej men så
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virker det på noget andet ik’, så skal jeg bare lade være med at bruge den begrundelse, det

var det eneste, det ændrede jeg, altså så brugte jeg bare nogle andre argumenter ik’. Så jeg

ændrer mine argumenter.” (D: 476).

C og B bruger evidensen som en baseline for deres behandlingsvalg: ”… det går ikke at

underkende evidens og tænke nu gør jeg som jeg plejer, man skal forholde sig til evidensen.”

(C: 1057 f).

C giver tydeligt udtryk for at det er relevant at tage stilling til evidens på visse områder. Dog

mener hun også at: ”Ja, det er da helt sikkert, altså det passer jo godt ind i, at man netop

også skal søge at gøre patienter mere aktive ik’ også, og, gå væk fra passive

behandlingsmetoder skal man jo ikke, men man skal moderere dem (evidensen) til der hvor

det er relevant.” (C: 433).

B forholder sig bevidst til evidensbegrebet og har også en stor viden om de forskellige

opfattelser af begrebet evidens. Han siger: ”Men jeg tager ikke kun udgangspunkt i evidensen.

(…) Jeg synes at jeg overvejer hele tiden om det jeg gør, om det svarer overens med de

resultater der kommer. (…) Men det behøver ikke at betyde at det er afgørende for mit valg af

behandling nødvendigvis. Hvis der er noget andet der umiddelbart hjælper en patient så gør

jeg det.” (B: 255).

Alle respondenter kommer med eksempler på, at de lader sig påvirke af evidens og nye

teorier, når de vurderer at det hænger sammen med deres faglige erfaring. A kommenterer at

de ”faglige rapporter” måske har noget med ændringerne i hans udvælgelse af teknikker at

gøre. De skelner ikke alle bevidst mellem ny teoretisk viden, ny viden fra kurser og evidens.

B mener ikke at evidens er et nyt begreb, men at det er noget som vi altid har brugt. Han

mener at der ligger ”… en vis evidens på mange af de områder” som han bruger i sine

behandlinger, men samtidig er han ”… alligevel så skolet i MT regi (et koncept hvori man

anvender meget specifikke mobiliseringsteknikker), i at være specifik, at jeg tror det

hjælper”. Den manglende evidens på det område mener han, kan have sin årsag at der ikke er

lavet nok undersøgelse i det. Det er et synspunkt som både E og C også fremlægger.

Evidens og anvendelse af teorier bruger respondenterne især når det underbygger deres egen

erfaringer. (C: 437): ”… gå væk fra passive behandlingsmetoder skal man jo ikke, (…) så det

har passet meget godt ind i den udvikling jeg selv var i gang med vil jeg sige …”. B vælger at

graduere evidensen. Han tolker ny viden i forskellige grader af evidens: ”… evidens ligger

der indirekte…, … foreløbig evidens på områder…, der er konsensus om det..”
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”patienten er jo klog”.

B og C reflekterer begge over hvorvidt fysioterapi som fag halter bagefter, og de mener at der

ofte tages udgangspunkt i vaner og traditionsbunden, pragmatisk fysioterapi.

E anskuer det på anden vis: ”Jeg tror umiddelbart ikke at man kan smide noget væk, der har

virket i flere tusind år heller. Det skulle dog være mærkeligt. Det har været i anvendelse til

behandling i alle de år der. Så der må kunne findes ud af en måde at undersøge det på en

gang.” (E: 547).

Hun mener dog at evidensen er det, faget ”skal leve videre på.” (E: 576). B mener at

patientens klogskab er noget fysioterapeuten skal lytte til: ”Men tit så er patienten jo et eller

andet sted klog på hvad der skal til. Det skal man jo ikke glemme.” (B: 299).

I fokusgruppen vægtes evidensens betydning ikke ens af respondenterne, hvilket også

afspejler sig på den visuelle analoge skala hvor den svinger mellem 7 og 4 (se figur 2 næste

side). Der er enighed om at patienten er unik og at patienten er sandheden, ikke evidensen ”…

og det er jo også vigtigt at forholde sig til begrebet evidens. Det bliver tit sat lige med

SANDHEDEN, men det er det jo ikke.” (C: 1051 f) og ”… det jo er lidt unikt at være patient i

forhold til evidens.” (B: 1025 f).

Både D og A er mere skeptiske i forhold til den magt evidensen har for at kunne påvirke

tendenser i faget. ” … altså så må man spise smør den ene dag, og så må man ikke spise

smør.” (D: 1138 f) og ”Det skal tages med et gran salt. (…)… det (evidens) får for stor

betydning nogen gange i forhold til hvordan hverdagen hænger sammen.” (A: 1070).

Der er enighed om, at det er svært at overskue vidensområdet, der øges og udvides betydeligt.

Dette medfører usikkerhed i anvendelse af evidensen, ”… jeg ved ikke helt hvad var det for en

patientgruppe der blev undersøgt helt konkret.” (D: 1165 f).

7.5 Professionsidentitet: hvem har ”patent på hvad der er rigtigt”?

Professionsidentitet er opfattelsen af hvad et fag er. Det kan være praktikernes opfattelse af

egen fagidentitet, klinikkens identitet, hvad faggruppen Danske Fysioterapeuter mener, og

hvordan omverden oplever faget.

I det nære miljø lader vores respondenter sig ikke påvirke særlig meget. E, C og A vælger

handlinger som de oplever gå imod den gængse arbejdsgang på stedet. Påvirkninger fra

tendenser og trends i faget har større betydning. Kun E udtaler sig direkte som fortaler for

massage, ”hands on”, de øvrige bruger massage som en form for tilfredsstillelse,
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kommunikationsform, indfaldsvinkel med patienten. Som Wackerhausen (2002b) beskriver,

er det vigtigt at være ”en af slagsen”. Vores respondenter står faglig stærke i deres lokalmiljø.

Deres professionidentitet påvirkes ikke lokalt. De tør godt have en divergerende mening fra

den gængse på klinikken. De er påvirket af en professionsidentitet, af ”god fysioterapi” som

defineres længere væk, på national og international niveau. Der vil de gerne være ”en af

slagsen”. For tiden er den naturvidenskabelige vægtning tungere end den humanistiske.
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faglig tradition
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Fig. 2.
I forbindelse med fokusgruppe interviewet har respondenterne via en visuel analog skala
angivet hvor stor betydning forskellige elementer har indflydelse på hans/hendes kliniske
beslutninger. Søjlediagrammet gengiver resultater for de 4 respondenter i forhold til hvert
enkelt element.

Påvirkninger på klinikken

Påvirkning fra kollegaer og faglige traditioner har ikke stor betydning for de kliniske

beslutningsprocesser ifølge respondenterne. Ved angivelsen på en skala fra 0 til 10 får dette

kun mellem 0,5 og 1,5 point som påvirkning af den kliniske beslutning (se fig. 2 ). Alligevel

lader vores respondenter sig tydelig påvirke af hvad de mener ”god fysioterapi” burde være.

C mener at hun har ændret sin praksis, påvirket af en tidligere arbejdsplads, dog er der en

anden forventning fra både kollegaer og patienter på hendes nuværende arbejdsplads. ”… det

er ikke ubetinget nemt, fordi det også handler om andres forventninger, dem man arbejder

sammen med…” (C: 458).

Hun arbejder mindre med passive behandlingsformer og forholder sig skeptisk med hensyn til

lange behandlingsforløb. På den måde arbejder hun anderledes end sit lokale nærmiljø. ”Men
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jeg har jo heller ikke patent på hvad der er det rigtige, så det er ikke sådan at jeg tænker, nu

syntes jeg at de behandler for meget, det gør jeg ikke,…” (C: 488). Hun mener at

fysioterapeuter kan være meget traditionsbundne i deres tankegang især når beslutningen

handler om at vælge eller fravælge behandling og behandlingsformer, og at traditionen er, at

der bliver behandlet for meget, mere end der i realiteten er nødvendigt i forhold til effekt: ”at

folk havde fået 20 gange varme, massage og ultralyd for ondt i ryggen stadigvæk, det syntes

jeg faktisk var pinligt.” (C: 556).

E har den modsatte holdning, hun mener at andre smider traditionsbundne behandlingsformer,

såsom massage, væk til fordel for en mere evidensbaseret tilgang: ”dels snakker vi godt nok

om det (massage) imellem praktiserende, men ellers er der måske alligevel en stor del

praktiserende som smider det væk efterhånden og bruger det der er evidensbaseret og kører

lidt mere strikt efter det.” (E: 569). Begge oplever derved at de udfører fysioterapi i en form

som ikke er i overensstemmelse med det, som deres kollegaer gør. Også A oplever at have

ændret sin praksis under indflydelse af både rapporter og sin egen vurdering og vælger en

tilgang som er anderledes end de øvriges på klinikken: ”Altså jeg er den eneste på klinikken

der ikke bruger varme og forbehandling.” (A: 622). Men det opleves ikke som et problem.

D, C og E har jævnlig diskussioner med deres kollegaer om patienter og forskellige

behandlingsformer. Samarbejdet med nære kollegaer giver ikke en direkte påvirkning, mener

D, dog har hun og hendes kollega fulgt samme efteruddannelsesforløb.

”God fysioterapi” set med fagets øjne: Hands on – hands off

Der er en tendens i fysioterapi til at patienten skal have en aktiv behandling (og

fysioterapeuten har ”hands off”). Patienten skal aktiveres, lave øvelser, tage ansvar. I

modsætning til den passive form, hvor patienten modtager behandling, massage (hvor

fysioterapeuten har ”hands on”), modtager instruktioner. Det kan give anledning til diskussion

mellem fysioterapeuten og patienten. D har oplevet at det en enkelt gang har betydet at

behandlingsforløbet blev afbrudt: ”… altså få gange så er der jo nogen der har ringet og

sagt, vi har ikke lyst til at komme igen ikke altså det kan jo også godt ske, og så har jeg ikke

opnået det som jeg gerne ville, altså en forståelse for, eller de har kommet med nogle

forventninger som jeg i hvert fald ikke har kunnet indfri så er det måske også meget godt at

det ikke er mig der skal stå for den behandling.” (D: 133).
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Patientens forventninger får større betydning når de stemmer overens med det som

fysioterapeuten mener, er det rigtige: ”… fordi han ret hurtigt sagde til mig at hans

forventninger, han havde en forestilling om at han gerne selv vil være aktiv i det her. Og det

siger mig noget om, så er han et sted hvor det er nemt at gå til.” (C: 56). Hvis ikke der er

overensstemmelse mellem patientens forventninger og fysioterapeutens forståelse af ”god

fysioterapi”, så overvejer fysioterapeuten hvordan opfyldelsen af patientens forventning kan

være en indgang til et videre forløb, styret af fysioterapeuten. C: ”Ja, men jeg kunne godt

tænke en patient som har en helt klar forventning om at vedkommende skulle have en

behandling, hvor jeg gjorde noget med mine hænder. F.eks. de kom for at skulle have noget

massage(…), så kunne jeg godt i nogle tilfælde tænke at det kunne godt være en indgang til at

mødes med den her patient og så komme videre derfra.” (C: 175).

Spørgsmål: ”Det vil sige, at patientens forventninger er en vigtig del af den beslutning, er det

forstået rigtigt?” (C: 332): ”Ja det er en meget vigtig del, hvis deres forventning er, at de

kommer primært for at lære noget de selv kan gøre, (…) og hvis deres forventninger er i den

anden ende af skalaen, så vil jeg forsøge at møde det, for måske at ende der alligevel.”

A vil også godt bruge massage: ”… så betyder det ikke noget for mig at give 5 minutters

massage, hvis det er det de forventer der løser deres problem”. (A: 592). Men det er ikke

fordi han mener at det har betydning for resultatet.

E har været med i mange år og er ikke bange for at vælge sin egen retning i et

behandlingsforløb: ”Nu er McKenzie lidt dominerende, ikke.(…) Men jeg har også været fys

dengang det hed Nachemsons kyfoserende øvelser, (…) selvom jeg prøver at se nogle billeder

ud fra den ene eller andet guru, så ligger der altså meget der midt imellem og jeg hiver klart

noget frem.” (E: 619).

Danske Fysioterapeuter har den klare holdning at evidensbaseret fysioterapi er ”god

fysioterapi” (se tidligere). Det præger faget idet der lægges vægt på både uddannelsesmæssigt

og forskningsmæssigt at promovere evidensbaseret fysioterapi.

Hvad tror de andre?

Professionsidentiteten dannes også i forhold til andre faggruppers forventninger. C har været

på en arbejdsplads hvor hun arbejdede samme med andre professioner. Hun siger: ”Det synes

jeg da er en skam, for det er en skam at udsende det signal til andre af vores

samarbejdspartnere som også sidder og hører de patienter sidde og fortælle om det samme,
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(…) ser man det i en fagpolitisk eller faglig sammenhæng, så er det rigtig, rigtig ærgerligt.”

(C: 560). De øvrige respondenter lader sig tilsyneladende ikke påvirke af forventninger fra

andre faggrupper. Det er heller ikke uventet, da de praktiserende fysioterapeuter generelt har

meget lidt samarbejde med andre faggrupper.
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Kapitel 8

Interne faktorer som påvirker beslutningsprocessen.

8.1 Viden

En væsentlig del af de faktorer som har betydning for fysioterapeutens kliniske beslutninger,

repræsenteres af og i fysioterapeuten selv – de interne faktorer. Blandt disse er ”viden” en

væsentlig del, da fysioterapeuterne er professionelle udøvere af en profession. Når det skal

understreges skyldes det ifølge Eline Thornquist (1988) at det at være professionel i

kundskabsmæssige sammenhæng er, at forene handling og forståelse, eller som ægteparret

Wackerhausen (2000) udtrykker det – ”hånden og ånden”.

For at fange vidensbegrebet og det indbyrdes hierarki i vidensformerne yderligere ind

beskriver B. og S. Wackerhausen i ”dogmet om viden", at de synspunkter og betydninger der

tillægges viden og forskellige vidensformer, siden Sokrates og Platon nærmest diskussionsløst

har sat rammerne for forståelsen af disse. For at noget kan være ”viden”, må det opfylde

mindst fire kriterier. For det første, at det skal kunne udtrykkes udtømmende i sproglig form.

For det andet, at viden skal kunne artikuleres. Tredje kriterium er, at viden skal være sand, og

fjerde kriterium, at det skal kunne begrundes at det er sandt. Teoretisk viden vil ofte kunne

leve op til ovenstående dogme, sandhedskriteriet vil dog ofte være udsat for diskussion og

fortolkning.

Når og hvis praktisk kunnen og viden bliver sat op mod dogmet, vil det ”falde igennem”, da

eksperter i et professionelt praksisfelt ofte har vanskeligt ved at tydeliggøre og eksplicitere

den viden de benytter og de regler som de tilsyneladende følger. Netop fordi praktiske

færdigheder er så vanskelige at gøre rede for, bliver de, når det forsøges, ofte mangelfulde

eller misinformative. Det er med til at nedgøre og i vid udstrækning fastholde praktiske fag,

som værende lavstatus, primitive og mindre værdisatte i den vestlige verden.

I det følgende vil vi se nærmere på den teoretiske og den praktiske, og sluttelig den tavse del

af de vidensformer der er i brug i fysioterapien.

Fysioterapifaget hviler på to ”ben”, eller som Eline Thornquist udtrykker det bogen

Fagutvikling i fysioterapi: ”Fysioterapifaget har først og fremst vokst fram via erfaringer i
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praksisfeltet. Samtidig er det en del av skolemedisinen. Faget har altså to røtter og røtterne er

plantet i forskellig jord.” (Thornquist 1988, s. 33).

8.2 Teori

Fysioterapiuddannelsen i Danmark er nu, som tidligere, bygget op efter en traditionel

skolastisk uddannelsestænkning, hvor læring i praksis og om praktiske kundskaber

påbegyndes med gennemgang af teori og uddybning af teoretiske vidensområder.

Undervisning i fysiologi, anatomi, bevægelseslære, pædagogik, psykologi, patologi og flere

andre fagspecifikke vidensområder knyttes sammen med fysioterapi-teori, før egentlig

afprøvning ude i den virkelige praksis finder sted, ofte langt henne i uddannelsesforløbet.

Kendetegnet ved teori er, at den er generel. Teorier handler ikke om hvad vi skal gøre i det

enkle konkrete tilfælde, teori omhandler principper, begreber, retningslinjer og tankemodeller,

som kan bruges som udgangspunkt i en praksissituation.

Den norske professor og filosof Bengt Molander (1997) skriver om teori, at det stadig er den

dominerende kundskab i kundskabshierarkiet. Den vestlige teoretiske kundskabstradition

kendetegnes ved en række karakteristika. Den er præget af en dualisme mellem subjekt og

objekt, kundskab er objektiv uden bundethed til subjektet. Kundskab eksisterer så at sige for

kundskabens egen skyld, den kan være uden egentlig anvendelse, dog afspejler eller afbilder

kundskab virkeligheden, eventuelt med visse forvrængninger. Kundskab kan udtrykkes i ord

eller matematiske sætninger. Sluttelig er kundskab forbundet med en evighedslængsel, en

længsel og søgen efter den eviggyldige universelle kundskab.

De teoretiske kundskaber ophøjes derfor i forhold til de praktiske, de bliver løsningen på de

problemer som praksis (og livet) måtte frembyde. En kausalitetstænkning der er i

overensstemmelse med den biomedicinske tradition som danner grundlaget for det meste af

den fysioterapeutiske teoridannelse.

Thomas A. Schwandt (2004) skiller ligeledes teori fra praksis, han definerer dem som

værende i opposition til hverandre. ”Theory and science is the realm of thinking and

reflection; practice – everyday life – is the realm of doing or action (…) theory is everything

that practice is not.” (Schwandt 2004, s. 40 - 41).

Eline Thornquist er enig heri, hun hævder at teori i sit væsen er opdelt, abstrakt og generel,

den er ikke knyttet til tid og sted, og fremtræder uden mulighed for sanselig opfattelse ”Den
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lukter ikke, smaker ikke og har ikke navn. Den er analytisk og intellektuel.” (Thornquist 1988,

s. 21). Men hun understreger samtidig, at praksis uden teori er tilfældigheder uden

sammenhæng, så der må ikke blive tale om det ene frem for det andet.

Det er for simpelt at beskrive og definere teori som kun et naturvidenskabeligt styret

”produkt”, men teorier placeres højere i videnshierarkiet end den erfaringsbundne praktiske

viden, derved får teorier stor betydning for praktikken. Teorien bestemmer det perspektiv man

anskuer den kliniske problemstilling i, derfor kan teorien blive styrende for de valg og fravalg

der bliver fortaget i den kliniske praksis.

8.3 Praksis

Thornquist fastslår, at praksis i sig selv er en vigtig kundskabskilde. Praksis indebærer læring

med kroppen og læring gennem bevægelse i interaktion med andre mennesker. Dermed

beskriver hun nærmest en omvendt dualisme, hvor udgangspunktet er, at praksis dominerer i

forhold til teorien, og kroppen dermed dominerer over ånden.

Molander beskriver den vestlige praktiske kundskabstraditions kendetegn således, at der er en

afstandstagen fra dualismen, praktiske kundskaber bygger netop på deltagelse af subjektet,

gerne i dialog med andre mennesker, og i kundskaben indgår der ”at leve med” materialer,

redskaber osv. Praktisk kundskab er ikke en abstraktion, den kan bruges, kundskab i handling

afbilder ikke virkeligheden, den er virkeligheden, den fører fra spørgsmål til svar og fra

opgave til løsning via forskellige menneskelige aktiviteter. Praktisk kundskab er ofte tavs

selvom ord og matematisk sprog kan være nyttige hjælpemidler, den er forankret i levende

traditioner.

Nina Bonderup Dohn tager afstand fra distinktion mellem den teoretiske og den praktiske

viden idet hun hævder, at viden i praksis er en enhed samlet af tre vidensformer: Sproglig

viden, praktisk kunnen og kendskab eller personlige erfaringer. Hun argumenterer for, at

grænsen mellem dem er flydende, og at de tilegnes sammen. Hvor den vestlige tradition altså

ophøjer den teoretiske viden som værende højest i hierarkiet, mener hun at praktisk viden,

eller anvendelse af viden er en praksis, og at det derfor ikke lader sig adskille i enten eller, før

og efter.” … kendskab, indenfor viden i praksis’ enhed, er mere basal end de andre, idet den i

mange tilfælde bidrager med tavst, semantisk indhold til vore ord og med den kropslige føling

for, hvad der udgør den adækvate handling i en given sammenhæng. Tilegnelsen og

forståelsen af viden fordrer derfor, at man har gjort sig bestemte erfaringer – vel at mærke
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gjort sig dem i konkrete situationer i praksis, hvilket giver vor viden en helt anden grad af

kontekstbundethed og handlingsrelaterethed, end den traditionelt er blevet beskrevet i

praksis.” (Dohn 2000, s. 34).

I et praksisfelt hvor handlinger og ikke teori er øverst på dagsordnen, kan det altså være

vanskeligt at skille den teoretiske del af handlingsgrundlaget fra den praktiske

erfaringsbundne. I fysioterapeutisk praksis foregår der en veksling mellem mere eller mindre

bevidst brug af teori, og praktisk erhvervet erfaring. Da en stor del af praksiskundskaben er

tavs, er det ofte vanskeligt at få udtrykt, beskrevet, kommenteret og diskuteret praksis, men at

det er vanskeligt bør ikke afholde os fra at forsøge at komme ind under huden på praksisfeltet.

8.4 Tavs viden

I alle professioner er en stor del af den samlede viden tavs. Polyani 20 var en af de første som

gjorde opmærksom på og beskrev den tavse viden, den viden praktikerne har og benytter i

konkret praksis, som ikke er udtrykt i formel teori, men som alligevel bør opfattes som

”viden”, også i en videnskabelig kontekst.

Praktikerne forstår hinanden, men mangler ord eller sprog til at eksplicitere deres viden.

Polyani udtrykte det således: ”We can know more than we can tell.” (Mattingly m.fl 1994, s.

24).

Tavs viden medvirker til dannelse af ekspertise for individet, den enkelte fysioterapeut, men

den bidrager ikke, eller kun for en mindre part, til den kollektive viden for faget eller

professionen.

Polyani delte den tavse viden op i tre kategorier:

Først, den ubeskrivelige – viden om noget som er kendt, men som ikke er blevet udtrykt i ord.

Dernæst, den forståelige – viden hvor den tavse komponent er den information der overføres

via let forståelig tale. Informationsniveauet er højere end det det talte eksplicit udtrykker. Den

tredje og sidste kategori er den symbolske – symbolske funktioner eller handlinger som

overgår vores forståelse af en situation, de implicitte vurderinger der f.eks. foretages når

mennesker mødes. (Mattingly m.fl 1994, s. 28).

Birgitte og Steen Wackerhausen (2000, s. 137) beskriver derimod to hovedformer for tavs

viden. En principiel tavs viden og en aktuel tavs viden. Som det fremgår i efterfølgende er de

                                                
20 Polyani, Engelsk filosof; Personal knowledge fra 1958 og The Tacit dimension fra 1966, betragtes som nogle
af de første bidrag i studiet af ”tavs viden”.
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ikke uenige med Polyani, men de har samlet hans to sidste kategorier i en, nemlig den

principielle tavse viden.

Aktuel tavs viden dækker viden som mennesket er i besiddelse af, som kan sprogliggøres, men

som ikke (endnu) er blevet sprogliggjort eller i-tale-sat. Her kunne eksempelvis nævnes, at

elementer ved klinisk praksis i fysioterapi endnu ikke er undersøgt eller har været genstand

for forskning, men ved at bruge viden og sprog evt. fra andre fag- og vidensområder, så lader

det sig italesætte, men måske i en form som ikke før har været opfattet som

”fysioterapeutisk”. Rytme og kraft i en manuel behandling med massage kunne måske bedre

sprogliggøres og forstås hvis man bruger begreber og termer fra musikkens univers.

Principiel tavs viden betegner de som viden der ikke på udtømmende vis kan gives

fuldstændig til kende i ord og sætninger, og hvor sætningskendskab alene, altså sprog,

følgelig ikke er redskab nok. Fænomenologisk viden er eksempel på en sådan slags.

Beskrivelsen af en farve, en lyd, en lugt, kan ikke udtømmende beskrives eller opfattes med

ord. I klinisk praksis er smerte et eksempel hvor ord ikke lader fænomenet beskrive

udtømmende. Nok kan smerten karakteriseres i nogle beskrivende termer som murrende,

borende, svidende, brændende, stikkende eller skarp, jagende, skærende. Den kan opleves

som diffus eller præcis, men at sætte ord på følelsen og betydningen af smerte, så en anden

person får samme oplevelse, det er ikke muligt. Selvom man blev påført samme smerteårsag,

eks. et stik, så ville oplevelsen for den enkelte være fænomenologisk forskellig fra en andens.

Fordelingen af eksplicit og tavs viden er ifølge Wackerhausen ikke ligelig i de forskellige

fagområder. Således beskriver de, at det er muligt forholdsvist udtømmende at udtrykke viden

om den fysiske verden. I klinisk fysioterapi kendes det ved ret præcise og minutiøse

beskrivelser af kropslige funktioner og funktionsmuligheder, ligesom bevægeapparatets

forskellige komponenter kan beskrives og gøres til genstand for måling og vurdering i et

sprog som, i det mindste for fagfolk, er forståeligt. Et eksempel hvor naturvidenskabelig

opfattelse af samme situation kan være helt forskelligt fra en humanistisk fænomenologisk

fortolkning, er ved en undersøgelse af kropsholdning. En ludende, krum og sammenbøjet

holdning i ryggen (kyfoseret) kan i en biomekanisk sammenhæng fortolkes som mulig tegn på

degenerativ lidelse (Mb Scheuerman). I en psykomotorisk fortolkningsramme kan denne

holdningstype udtrykke, ”at personen trækker sig ind og sammen”, måske med henblik på at

beskytte mod (for) store belastninger fra omverdenen. ”Ryggen strækker sig i glæde og bøjer
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sig i sorg”, som en af teoriskaberne af den psykomotoriske fysioterapi Berit Bunkan (1996)

beskriver det.

Anderledes forholder det sig når det handler om det sociale, det psykologiske og det

betydningsmæssige. Her er den eller de tavse dimensioner større og mere udtalte. Indre

følelser, stemninger, oplevelser er fænomener som er svære at eksplicitere i et fælles sprog.

Glæde, sorg, ensomhed og andre af den slags følelser bliver ofte forsøgt beskrevet i fysiske og

gerne kropslige termer: ” jeg hoppede af glæde”, ”krummede mig sammen og bukkede under

af sorg”, ”jeg føler mig isoleret som på en øde ø”. Den fænomenologiske forståelse er ikke så

enkel, da disse relativt fysiske forklaringer og metaforer ikke nødvendigvis samler og

udtrykker ”sandheden” da denne er abstrakt og situationel, f. eks. kan ingen som ikke har

oplevet det, forestille sig, og sætte sig ind i den fortvivlelse og afmægtighed der følger tabet af

en nær slægtning eller ven, sin førlighed, sit syn osv.

I den fysioterapeutiske beslutningsproces vil der om mange beslutninger kunne siges, at de er

udført på baggrund af en tavs viden, enten en aktuel tavs viden som ingen endnu har

ekspliciteret, eller som grundet karakteristikken principiel tavs viden ikke kan ekspliciteres i

et sprog eller via matematiske sætninger vi indtil nu har kendskab til.

8.5 Livserfaring

Ved livserfaring forstås enhver erfaring, der har personlig eller eksistentiel betydning for den

pågældende. Det vil sige, at erfaringen spiller en væsentlig rolle for personen (Jacobsen

1989).

Aristoteles mente, at der er tale om 3 forskellige hovedaktiviteter i vort liv: den

videnskabelige viden (episteme), den håndværkmæssige kunnen (techne) og livserfaring og

menneskekundskab (phronesis). Målet med phronesis er etisk retskaffenhed igennem hele

livet, men med en konstant stillingtagen til nye situationer. Det involverer forståelse af andre

mennesker og deres livssammenhæng og af én selv og egen livssammenhæng (Krog 2002, s.

52).

H.G. Gadamer 21 hævder bevidst provokerende, at vi forstår andre i kraft af vore fordomme.

Fordomme er uundgåelige og tillige uundværlige. Fordomme forbindes let med det at dømme,

vurdere et andet menneske ud fra ens eget normsæt og forstås i vor kultur ofte i en snæver

                                                
21 Gardemar, Hans Georg. Tysk filosof f. 1900
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negativ ladet betydning (Gadamer i Krog, 2002 s. 56). Det uundværlige i fordomme er ifølge

Gadamer tilstede, idet gensidig forståelse netop hviler på for-domme i to overordnede former.

For det første er der situationen hvor to personer, der ønsker at forstå hinanden, har mange –

eller i det mindste et tilstrækkeligt antal – for-domme fælles om et problem eller en sag. I den

situation volder det at forstå hinanden ikke videre problemer takket være den ressource, som

den fælles viden i form af overlappende fordomme udgør.

For det andet er der en situation, hvor vi bliver konfronteret med noget fremmedartet, dvs.

noget mere eller mindre uforståeligt. I den situation studser vi eller undrer os. Det gør vi netop

i kraft af vore for-domme, altså i kraft af det vi indtil for nyligt troede at vide med stor

selvfølgelighed.

Mødet med et nyt menneske tydeliggør ofte for-domme, som vi indtil da ikke vidste vi var i

besiddelse af. Fordommene er med til at vise en utilstrækkelig viden, og er man åben, kan de

sætte en forståelsesproces i gang, med det formål at bygge bro over til det uforståelige. Så

både når vi forstår, og når vi ikke forstår, er det i kraft af den bagage, vore fordomme udgør.

Livserfaring er den erfaring som giver os mulighed for at forstå det andet menneske. ”Hvad,

hvor meget og hvordan vi forstår, handler ikke om hvor gode vi er til at tilegne og anvende en

metode, men hvad vores samlede erfaring sætter os i stand til at forstå” (Gadamer i Krog

2002, s. 56).

At turde forstå den anden, at være modtagelig for den andens livsverden, at være åben,

reflekterende, så spørgsmål dannes og skaber ny bevidsthed (nye fordomme) hos den som

lytter såvel som hos den der fortæller, det er hvad der er på spil også i fysioterapeuters møde

med patienter.

Der må gøres et stykke menneskearbejde før ekspertarbejde. Ved at øve sig i at forstå

menneskers historier, deres livsverden, udvides den professionelles forståelses repertoire, og

dermed åbnes mulighederne for relevante spørgsmål.

Derfor er fysioterapeutens levede liv, livserfaringen en væsentlig faktor når kliniske

beslutninger tages. Fordomme som er bevidste eller ubevidste er ikke kun bestemmende for

beslutninger der træffes, men de er afgørende for hvilke problemområder der ledes efter,

hvilke spørgsmål der stilles, og hvilke handlingsmuligheder der tilvejebringes. Vi bruger en

”optik” der er indlejret og fasttømret via vores levede liv; den får betydning også i vores

professionsudøvelse.
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Kapitel 9

Analyse af de interne faktorer der påvirker den kliniske

beslutning

9.1 Generelt

Vi finder i vores observationer, at fysioterapeuterne anvender en blanding af

naturvidenskabelig og humanistisk præget kunnen i mødet med deres patienter.

Mødeformen udviser respekt for og værdighed for patienten. De gennemfører konsultationen

som et ligeværdigt møde, der gøres et stykke ”menneskearbejde”. De sætter sig alle ned under

den indledende anamnese, og er således i øjenhøjde med patienterne. En enkelt af

fysioterapeuterne vælger at sidde med behandlingsbriksen mellem sig og patienten, de øvrige

sidder lige overfor uden bord eller andet indskudt mellem dem. Ingen af fysioterapeuterne

bærer kittel eller anden form for uniformering. Samtaleformen er fri og uformel.

Fysioterapeuterne anvender et ikke-fagteknisk sprog, og forsøger via gentagelse af udsagn fra

patienterne at bruge dennes sprog for at få uddybet forståelse eller mening.

Mødeindholdet styres af fysioterapeutens ekspertviden på problemområdet. Fysioterapeuten

styrer mere eller mindre bestemt mødets indhold, der gøres et stykke ”ekspertarbejde”.

9.2 Teori - naturvidenskab

Vores observationer af de fem fysioterapeuter viser, at de alle anvender en klassik form for

undersøgelsessystematik der er udviklet i den naturvidenskabelige tradition. Således er

undersøgelsen bygget op i en rækkefølge hvor patienternes subjektive beskrivelse af deres

klager indleder undersøgelsesforløbet. Anamneseoptagelsen søger blandt andet at afdække

subjektets 22 opfattelse af egen situation. Subjektet som det erkendende, følende og handlende

jeg, som præget af personlig opfattelse og værdilægning, angiver og beskriver sine

problemområder. Disse vejes op imod og suppleres med de objektive fund som

fysioterapeuten efterfølgende afdækker med sin fysisk-tekniske undersøgelsesprocedure.

                                                
22  Beskrivelsen af subjekt og objektiv er skrevet på baggrund af definitioner fra Fremmedordbogen (1977),
Gyldendal.
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Denne kan være baseret på manuelle teknikker eller på funktionstestning af bevægeretninger

og ofte med en kombination af flere teknikker som blandes i forløbet.

Ovenfor beskrevne systematik er indlejret i grunduddannelsen, understøttet, udviklet og

sofistikeret i de forskellige efteruddannelsesforløb fysioterapeuterne har gennemgået. Det kan

være vanskeligt at undlade en så indgroet arbejdssystematik selvom det handler om patienter

hvis problemstillinger som oftest ikke er præget af biomekaniske årsagsforklaringer. B

beskriver det således: ”Dog vil jeg så sige, at jeg stadigvæk når jeg har kroniske rygpatienter

at så, alt efter hvilke symptomer de har, om det minder noget om røde flag eller severity, der

er så meget med det. Så, så tager jeg tit den mekaniske screening med som jeg har

indarbejdet som rutine for at får de ting med og afklaret i en eller andet kronologisk

rækkefølge efter hvordan patientens symptomer er.” (B: 80).

9.3 Praktisk – humanistisk

I vores observationer ser vi fem fysioterapeuter som udfører deres praksis i en form som vi

betegner som ”rutineret”. Der forekommer at være et flow i seancerne, hvor de forskellige

elementer i undersøgelsesprocedurerne flyder ind og ud af hinanden uden synlig tøven eller

tvivl hos terapeuterne.

At de har indvilliget i at lade sig observere, vidner om et vist overskud og en tro på egen

formåen. De udtrykker alle fem, på spørgsmålet om hvor meget vores tilstedeværelse havde

betydet for deres valg og det forløb de havde med patienterne, at det stort set kun var i

begyndelsen de havde bemærket os, men at det derfra havde fungeret som en hvilken som

helst anden konsultation. De har nok forinden tænkt over hvordan det ville gå, men de mener

at de i situationen har handlet som de plejer. Dog kan de (og vi) ikke vide hvorledes vores

tilstedeværelse har påvirket patienterne.

Foruden tekniske og kropslige manøvrer har vi observeret kommunikationen verbalt og

nonverbalt. Når patienterne fortæller om deres symptomer og smerter i hverdagssprog, så

tolker og oversætter fysioterapeuterne det i forhold til deres erfaring og de ”objektive” fund

der afdækkes i den fysiske undersøgelse. En af fysioterapeuterne, A, undersøger en patient

som fortæller om sine oplevelser med sin dårlige ryg, i meget dramatiske vendinger. Hun

fortæller om et langt liv med voldsepisoder og kraftige smerter, samt forskellige anfald

igennem mange år. Patienten bruger stærke udtryk som, ”lammelse”, ”ryggen brækker

sammen”, ”musklen total stenhård”.
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A fortæller, at han på et tidspunkt tror, at han er udsat for ”skjult kamera”. Patientens

fortælling er så dramatisk, voldspræget og usædvanlig, at han har svært ved at får det til at

stemme overens med, at hun kan fortælle den i en forholdsvis afslappet og tilsyneladende

oprigtig form. Han bliver mistænksom da han samtidig observerer hendes kropsholdning og -

funktion medens hun fortæller. I interviewet spørger vi ind til hvad han tænkte da patienten

brugte ord som ”det brækker, det knækker sammen”. ”Jeg tænker først og fremmest at hun

skriger om hjælp, fordi det er hendes måde at fortælle på, at det gør virkeligt ondt, hun kan

ikke fortælle det på andre måder (…) Jo, jeg bliver ved med at tænke at der ikke er brækket

noget, at der ikke er noget der knækker sammen, at det kan være hendes fornemmelse af

situationen. Men det er ligeså meget udtryk for at hun også psykisk knækker sammen, og

brækker sammen…” og videre ”… da hun lige pludselig skulle rejse sig op og pege på body

chart, der bevæger hun sig, der drejer hun sig. Da hun så skal demonstrere det for mig, altså

det hænger jo ikke helt sammen. (…) det er hendes måde at beskrive det på, men det tager jeg

ikke mere alvorligt end de andre ting hun fortæller mig om.” og ”… hun falder sammen og

knækker sammen i ryggen, det ved jeg ikke, det kan man gøre af mange årsager.” (A: 351).

Efter ca. 30 minutter med lytning, overtager A styringen, som han mener at have mistet.

Derefter holder han styringen for, som han udtrykker det overfor patienten ”at få clearet dig

fysisk”. I den fortsatte undersøgelse vælger A at tilsidesætte patientens udtalelser om, at hun

får voldsomme smerter ved bestemte bevægelser, og får hende til at lave gentagne

foroverbøjninger. Patienten oplever at det løsner ”fordi musklerne er løsnet op”, og virker

tilfreds med at hun tilsyneladende har overskredet en grænse.

Fysioterapeuten i eksemplet bruger sin erfaring og intuition, som siger ham, at patienten på

trods af en dramatisk udlægning af sine symptomer, ikke har en alvorligt somatisk

rygproblematik, han vælger at gennemføre sin biomekaniske undersøgelse, og presser flere

gange patienten til at lave flere bevægelser end hun umiddelbart har lyst til; men ved hjælp af

hans instruktion, og forsikring om nødvendigheden af at han får set hvad hun kan,

gennemfører hun testene.

Hans mission om at ”cleare” patienten styrer hans beslutning, og han underbygger sine

handlinger med de erfaringer og den viden han har erhvervet sig.
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9.4 Blandet

Det er vanskeligt for fysioterapeuterne at eksplicitere hvornår en beslutning hviler på teori, og

hvornår den træffes på baggrund af erfaring. Oftest opfatter de det selv som en vekslen uden

synlige grænser. Deres teoretiske fundament er, som deres praksis, udviklet siden

grunduddannelsen, via kurser, diskussioner og læsning af faglitteratur.

D fortæller hvordan hun har ”mødt” noget teori, som hun har inkorporeret og udviklet i sin

praksis, så hun nu kan vælge i det når hun undersøger og behandler. ”… erfaringsmæssigt så

får jeg tit nogle gode undersøgelsesresultater ud fra min McKenzie undersøgelse som siger

jeg kan fravælge, jeg kan, jeg syntes jeg kan diagnosticere godt ud fra den. Men der kan være,

altså i andre sammenhænge der vælger jeg den fra.” (D: 272).

Undersøgelse og behandling i praksis udføres således med en pragmatisk tilgang. Forskellige

teorier bliver afvejet, forkastet eller taget i brug i situationen. Konkrete teorier har via de

forskellige strømninger i faget sat deres tydelige spor, men lang tids praksiserfaring anvendes

som udgangspunkt for vurdering af nye trends. Når fysioterapeuterne har opnået en vis

erfaring, lader de sig således ikke imponere af nye teorier. E, som er den meste erfarne af

vores respondenter, har oplevet flere strømninger i faget. Nu oplever hun at hun har modet til

at stå fast på sin tilgang til behandling, og plukker det ud af teorierne som hun syntes er

brugbart, i en slags ”best of” praksis, som hun udtrykker det:” Nu har jeg fortalt, at nu er

McKenzie lidt dominerende ikke, og jeg har tidligere…, det er stadigvæk Manuel Terapi. Men

jeg har også været fys dengang det hed Nachemsons kyfoserende øvelser, så kom der jo

Manniche 23 og lavede ren ekstension og så er det helt klart min opfattelse, at selvom jeg

prøver at se nogle billeder udefra det ene eller andet guru, så ligger der altså meget der midt

imellem og jeg hiver klart noget frem. Så jeg er ikke så…, det er så måske min livserfaring,

jeg er ikke så bange for, at jeg måske ikke køre fuldstændig efter den ene eller anden. Jeg

godt kan tage noget fra begge dele så kommer vi til et resultat alligevel. Ja, hvis man er meget

ambitiøst og vil gøre det ene eller andet ikke, så holder man sig nok mere strikt til det.” (E:

638).

                                                
23 Claus Manniche er professor, dr. med og overlæge, har deltaget meget aktivt i debatten om evidensbaserede
behandlinger til patienter med ryglidelser.
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9.5 Livserfaring

Det levede liv sætter sine præg også på det professionelle, og får betydning i mødet med

patienterne. Heller ikke her træder der en synlig eller bevidst skillelinje gennem feltet af

faktorer, men når fysioterapeuterne skal reflektere over deres praksis, finder de alligevel

områder hvor de i deres vurderinger inddrager livserfaring. E udtrykker det således på denne

måde: ”Ja, det gør jeg nok nogen gange, ja. Det er igen selvfølgelig når jeg, hvordan Søren

skal jeg sige det, det er selvfølgelig min erfaring i at vurdere om hvor meget f.eks. stress og

livsglæde det har af betydning for smerterne. Det er da en nok en af de ting…, det er helt klart

det vurderer jeg nok udefra min livserfaring. Det kan man også vurdere selvom man ikke er

gammel, eller ikke har så lang livserfaring, så kan man godt vurdere det.” (E: 629).

Fysioterapeuternes forforståelse bliver i hver enkelt situation afprøvet og udfordret. Gennem

patienternes fortællinger, bliver forforståelserne be- eller afkræftet. En del af forforståelserne

bruges til at afstemme den information som fysioterapeuterne giver patienterne. De vurderer

hvor meget og hvor detaljeret information der skal gives omkring patologi, prognose,

forebyggelsesmuligheder osv. Samtidig vurderer de hvilken strategi de skal anvende i

behandlingen, mange, få eller slet ingen øvelser til hjemmebrug.

C fortæller at hun meget hurtigt i konsultationen foretager valg af den karakter. ”Ja, det har

jeg, fordi han ret hurtigt sagde til mig at hans forventninger, han havde en forestilling om at

han gerne selv vil være aktiv i det her. Og det siger mig noget om, så er han er sted hvor det

er nemt at gå til. Hvor andre patienter måske giver udtryk for at det har de slet ikke tænkt

over. Eller det har de ikke reflekteret over. Så er det svært ligesom på en eller andet måde

pådutte dem et ansvar som de måske ikke helt er klar til. Hvis de har forventninger til at det

ligesom er mig der sætter i værk.” (C: 59).
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Kapitel 10

Konklusion

10.1 Den kliniske beslutningsproces

Fra problemformulering

- På grundlag af vores observationer, individuelle interviews og fokusgruppe-interview

vil vi beskrive den beslutningsproces som den praktiserende fysioterapeut bruger i det

første møde med en patient med kroniske rygsmerter.

I relation til fysioterapeutiske beslutninger og praksis, som den udføres på klinikker for

fysioterapi, tales der ud fra en naturvidenskabelig ramme og grundholdning.

Vores undersøgelser af kliniske beslutninger foretaget i praksis ved undersøgelsen af patienter

med kroniske rygsmerter viser, at påvirkninger fra de naturvidenskabelige traditioner fylder

meget i bevidstheden, men at humanistisk prægede kundskaber indflettes og bruges i den

konkrete situationsbestemte praksis.

Vi kan på baggrund af vores data identificere fire idealtyper eller typologier som dels kan

illustrere de positioner der anvendes ved beslutningstagen, men også det miks af positionerne

som fysioterapeuterne anvender i deres virkelige praksis. Idealtyperne repræsenterer og

udkrystalliserer nogle af de væsentligste karakteristika for beslutningsformerne, men kan ikke

anvendes til at rubricere de enkelte terapeuter i forhold til hinanden. Ingen passer således ikke

kun til én form, de er snarere repræsenteret i dem alle.

Den naturvidenskabelige

- Har en biomekanisk forståelse som udgangspunkt for forståelsen af

rygproblematikkerne.

- Benytter sig af standardiserede og ofte skematiske undersøgelsesprocedurer med fokus

på at afdække årsagsforklaringer på organniveau.

- Anvender evidensbaserede behandlingsmetoder, og forkaster ellers anvendte metoder

hvis disse ved videnskabelige test vurderes for virkningsløse.
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- Psykosociale problematikker der optræder sammen med rygproblematikken, anses for

at være sekundære, og rubriceres som ”gule flag” der kræver hensyn, men ikke

egentlig intervention i den fysioterapeutiske sammenhæng.

Den humanistiske

- Har en helhedsorienteret bio- psyko- social forståelse af rygproblematikker.

- Benytter sig af undersøgelser som sigter på at afdække ressourcer og svagheder hos

patienterne i en bredere og situationsbestemt kontekst. Benytter sig i vid udstrækning

af samtale og kommunikation, og interessere sig for betydningen af rygsmerterne nok

så meget som for opståelsesmekanismerne.

- Behandlingsmetoderne er ofte erfaringsbaserede og tager udgangspunkt i patienternes

umiddelbare reaktion.

- Psykosociale problematikker opfattes som centrale i såvel forståelsen som i

behandlingen af rygsmerterne, derfor vil fokus for behandlingen rette sig mod disse.

Den ambivalente

- Besidder generelt en helhedsorienteret opfattelse der sammenstilles med den

biomekaniske indfaldsvinkel til rygproblematikker.

- Undersøgelsesmetoderne tager udgangspunkt i biomekaniske og klassiske procedure,

men med mange afstikkere oftest spontant på baggrund af situationen.

- Behandler med udgangspunkt i egne erfaringer og faglige traditioner, accepterer og

skatter evidens, men bruger kun denne hvis den passer ind i det eksisterende

behandlingstilbud.

- Psykosociale problematikker erkendes og behandles situationsbestemt hvis de passer

ind i det øvrige billede, og specielt til fysioterapeutens personlige forforståelse og

normer.

Den eklektiske

- Blander det helhedsorienteret syn med et biomekanisk.

- Undersøgelsesmetoder plukkes fra forskellige procedurer i forhold til de

problemområder patienten frembryder.

- Behandlingen reguleres dels efter erfaring, men også efter evidens. Afviger i

princippet fra gamle metoder hvis disse underkendes i en videnskabelig undersøgelse.
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Hvis der er uoverensstemmelse mellem egen erfaring og evidensen, ændres

argumentationen for interventionen, ikke interventionen. Benytter sig hyppigt af en

slags ”best off” praksis hvor forskellige metoder mikses.

- Psykosociale faktorer erkendes, men behandles ikke, vælger evt. at viderehenvise til

andre behandlingsformer.

Sammenfattende finder vi i vores studie, at de fem fysioterapeuter anvender et miks af de

forskellige kategorier for beslutningstagen. Beslutninger sker på baggrund af flere former for

ræsonnering som optræder og interagerer forskellige steder i processen, ikke som

modsætninger til hinanden, men forskellige med relation til hinanden. Således synes der at

optræde en samling af de rationelle kognitive modeller som den hypotetisk-deduktive og den

fænomenologiske menings- og betydningsbaserede model.

10.2 Faktorer med betydning for beslutningsprocessen

Fra problemformulering

- Derefter anvender vi data til en analyse af de interne og eksterne faktorer der har

betydning for beslutningsprocessen. Vi fordyber os i vidensformer, krav fra

sundhedssystemet og fra samfundet som påvirker fysioterapeutens beslutning.

Fokusområdet i vores analyse vil være balancen, muligvis dilemmaet, imellem de

humanistiske værdier og de naturvidenskabelige værdier i den kliniske beslutning.

Interne faktorer

Fysioterapeuternes basale teoretiske viden præger i høj grad de beslutninger der foretages.

Teorierne er det ”objektiv” der undersøges igennem, fra grunduddannelse og videre gennem

efter- og videreuddannelse uddybes det teoretiske grundlag. Teorier implementeres i

fysioterapeutens hverdag, dog uden at fortrænge viden baseret på praksis-baseret viden.

Den objektive undersøgelse er, som navnet hentyder, objektiv. Det betyder, at den afdækker

den materielle virkelighed som er eksisterende uafhængigt af menneskets bevidsthed, den ser

bort fra personlig mening og fortolkning. Som det antydes i daglig sprogbrug, hvor det at

være objektiv og neutral anses for at være favorable dyder, så eksisterer der en værdilægning,

som favoriserer den objektive del af undersøgelsen frem for den subjektive. Således vil der

kunne opstå en diskrepans, en uenighed om forskellige fænomeners indflydelse eller
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betydning for f. eks. smerte og funktionsbegrænsning. Hvis der ikke i den objektive

undersøgelse findes tegn på skader eller dysfunktioner som kan forklare eller understøtte den

subjektive del af undersøgelsen, så har fysioterapeuten, hvis denne selv tror på sine

”objektive” evner, nu valget mellem at tro på patienten eller at tro på sig selv.

Objektive fund overskygger og overdøver subjektets fortælling, fordi naturvidenskabelig

tankegang er indlejret så dybt i (under)bevidstheden, at selv tydelig tale krydret med kropslig

dramaturgi, ikke formår at ændre eller fjerne det filter som teorier og uddannelse har presset

ned mellem subjektet patienten og subjektet fysioterapeuten.

Derfor vil der på trods af viden om de multifaktorielle problematikker ved de kroniske

rygpatienter, når det kommer til valg af handling, blive brugt metoder som forudsætter en

biomekanisk årsag og løsning. Fysioterapeuterne lytter til, og nogle bruger lang tid til det, de

såkaldte psykosociale faktorer som deres patienter fremlægger ved anamneseoptagelsen, men

de handler efter de såkaldte objektive fund. Spørgsmålet er, om de mange psykosociale

oplysninger fra anamnesen overhovedet får betydning for det videre behandlingsforløb?

Den praktiske viden, erfaring bruger vores respondenter i deres tolkning af de udtalelser

patienten kommer med. Patientens, i fysioterapeutens øjne, over- eller underdrivelse af

smerteoplevelser oversættes af fysioterapeutens ved brug af en vidensbase baseret på positive

og negative erfaringer fra tidligere patienter.

Når fysioterapeuterne beslutter detaljerne i behandlingerne, er baggrunden for disse ofte

præget af en væsentlig tavs dimension. Ved interview kan de eksplicitere en del af dem,

hvorved disse må rubriceres under kategorien ”aktuel” tavs viden, da de altså kan italesættes.

Den ”principielle” tavse dimension lader sig selvsagt ikke ordsætte i interviewene, men i

vores observationer ser vi, at konsultationerne bliver udført med et ”flow”, med akkuratesse,

præcision og overblik der kan tolkes som en indlejret viden, der skønt den ikke kan forklares

og ordsættes, har stor betydning for kommunikationen og håndteringen af undersøgelses- og

behandlingssituationen. Hvorvidt dette ”flow” kan tolkes som succesfuld behandling i relation

til patienternes rygproblematik, giver dette projekt ikke svar på.

Livserfaring, det levede liv er en del af fysioterapeutens forforståelse, og er på den måde

konstant tilstede i mødet med patienten. I vurderingen af patienter indlejres fordomme

bevidste som ubevidste. Vi har oplevet at fysioterapeuterne bruger deres samlede erfaring ved

beslutning om og valg af interventionsstrategi. F.eks. om behandlingen skal være aktiverende



89

eller om den må rumme en væsentlig passiv dimension, her betyder patienternes

fremtrædelsesform mere end hvad de objektive undersøgelsesfund indikere. Ligeledes har

personlige præferencer i forhold til patienternes kulturelle baggrund direkte og bevidst

betydning, dette kan både udløse en positiv såvel som en negativ særbehandling i den enkelte

situation.

Eksterne faktorer

Faktorer fra det overordnede samfund, fra sundhedssystemet, faggrupper og fysioterapifaget

selv, søger at påvirke de kliniske beslutninger i en evidensbaseret naturvidenskabeligt styret

retning. Forståelse for kroppen som et apparat, en ”kødmaskine”, gælder både fysioterapeut

og patient.

Fysioterapeuten ”screener” patienten for fejl, finder patologien og opdeler patienten i ondt i

livet og ondt i kroppen. Patienten kategoriseres, der bruges et skema, med henblik på at opnå

en diagnose, som efterfølges af en bestemt behandlingsform.

Forventningen om en paternalistisk tilgang af den professionelle sundhedsudbyder er til stede

både hos patienten og fysioterapeuten. Begge vedkender sig således asymmetrien i deres

samarbejdsform. Fysioterapeuten anvender en paternalistisk samarbejdsform hvor han/hun har

ekspertisen og kompetencen til at anvende magt i et asymmetrisk forhold. Fysioterapeuten

forholder sig til patientens opfattelser og forståelse af problemet. Anvendelse af magten

foregår med indblik og indlevelse i patientens livsverden.

Evidens

Fysioterapeuterne reflekterer over evidens som en af de faktorer der har direkte påvirkning på

en klinisk beslutning. Respondenter har en ikke enslydende mening om dens indflydelse.

Nogle mener at de fleste af deres overvejelser sættes op imod den evidens der er på område,

andre vedkender evidensens vigtighed, men blænder begrebet sammen med teorier,

retningslinier, teoretisk viden. Der er konsensus om at patienten er den sande element i en

beslutning, og patientens reaktion på en given behandling vægtes højere end evidens.

Professionsidentitet

Den kliniske beslutning hos vores respondenter er under påvirkning af en opfattelse af

professionsidentitet der styres på national og international niveau, ikke på lokal niveau. Her er

det især krav om evidensbaseret praksis der slår igennem som ”det gode” fysioterapi, det de
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oplever som en god identitet. Den humanistiske værdi vægtes ikke meget i deres

professionsidentitet.
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Kapitel 11

Diskussion

Sidste del af vores problemformulering lyder:

- Efterfølgende vil vi diskutere konsekvenserne af en mulig ubalance mellem

naturvidenskabelige og humanistiske værdier i den kliniske praksis.

11.1 Naturvidenskaben dominerer men…

I store dele af rehabiliteringssamfundet er aktiviteterne bygget på og begrundet i en

naturvidenskabelig forståelsesramme. Naturvidenskaben har en lang tradition for en

enevældig repræsentation i det medicinske felt, og da rehabilitering traditionelt har været

styret og ledet af medicinere, er denne overrepræsentation så at sige fulgt med ind i

rehabiliteringsdiskursen.

Fysioterapifaget har som flere andre fag i rehabiliteringskollektivet også udspring i den

naturvidenskabelige diskurs. Fysioterapiuddannelsens teoretiske afsæt er ligeledes

overvejende naturvidenskabeligt. De seneste års revidering og udvikling af grunduddannelsen

hen imod en større akademisering (professionsbachelor), styrker udviklingen af

forskningsbaseret undervisning. Her har naturvidenskaben et forspring i forhold til

humaniora, bl.a. fordi tilgængelighed til enorme mængder af naturvidenskabelig viden i en

i.t.-baseret undervisning er hurtig og nem.

Samme tendens gør sig gældende i de efter- og videreuddannelsestilbud der også er

ekspanderet betydeligt i de seneste år. Der er flere fysioterapeuter som har gennemgået en

forskningsuddannelse (ph.d.), og flere er på vej, men kun et fåtal er lavet i et humanistisk felt.

Evidensbaseret fysioterapi i fremgang

Forstærkede krav om udvikling af evidensbaserede behandlingsmetoder er en styrkelse af de

naturvidenskabelige komponenter. Det har, og har haft både positive og negative følger.

Kravet om evidens har utvivlsomt givet faget fysioterapi et løft. Det tvinger til refleksion over

egen praksis og stiller spørgsmålstegn ved effekten af ofte rutineprægede traditionelle

behandlinger. Evidenskravet er altså med til at stimulere bevidstheden om fysioterapeutiske

handlinger og refleksion i hverdagen. Det har øget vidensmængden, ikke mindst om mængden

af uviden!
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Evidens giver adgang til det medicinsk styrede sundhedssystem. Det skaber på visse områder

et fælles sprog på tværs af faggrupper, og et fælles værdigrundlag for patientperspektivet om

end dette altså er baseret på et naturvidenskabeligt grundlag.

Fysioterapifaget styrker sin plads i sundhedssystemet når faget producere beviser

(randomiserede kliniske undersøgelser) for effekten af behandlinger. Det giver ligeledes

styrke overfor brugerne som gerne vil have en plausibel forklaring på deres problem.

Evidens betyder også, at fysioterapeuten kan anvende en forskningsbaseret viden til at finde

risikofaktorer for udvikling af kronicitet ved rygpatienter, at kunne informere patienten om at

rygsmerter i de fleste tilfælde går over af sig selv og at let aktivitet er bedre end at være

sengeliggende (Waddell 1999).

Fokuseringen på udvikling af evidens har altså haft den betydning, at fysioterapifagets

kundskabsfundament er i færd med at blive løftet op mod en forening mellem det Thornquist

kalder handling og forståelse (Thornquist 1988), og som Wackerhausen benævner hånden og

ånden (Wackerhausen 2000).

Et tveægget sværd

Den store ulempe der ligger i ”det fælles sprog” der tales i den evidensbaserede sammenhæng

er, at det ekskluderer humanistiske italesættelser af vigtige og betydende elementer. Subjektet,

individet har ikke plads i evidenssamfundet, hvor generalisering og kategorisering er i fokus.

Dette øger risikoen for, at patientens problem kategoriseres og behandles, uden hensyntagen

til individets eget værdigrundlag, livsverden og egen forståelse af sit problem, derved forbigås

den enkeltes unikke forhold, og evidensbaseret rehabilitering kan derfor ikke leve op til

formålet i rehabiliteringsdefinitionen om individuelle og selvstændige løsninger.

Dilemmaer

Fysioterapeuterne i vores undersøgelse handler både som apparat-fejls udøvere og som

humanister, der som Wackerhausen udtrykker det udøver deres praksis ”i respekt for og i

oplyst solidaritet med patienten som et levende, kulturelt situeret menneske.” (Wackerhausen

2002, s. 78). På trods af et stort naturvidenskabeligt ”pres”, vælger fysioterapeuterne altså at

handle anderledes i virkelig praksis.

Samme konklusion kommer den australske fysioterapeut og ph.d. Ian Edwards (2000) til i

hans forskning på kliniske beslutningsprocesser hos erfarne fysioterapeuter. Der foregår en

vekslen mellem de instrumentale og de kommunikative processer. Han beskriver i sin model
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en vekselvirkning mellem objektiv viden og socialt konstrueret viden, mellem diagnose og

betydning, mellem problemområder som omhandler instrumental handling og kommunikativ

handling. Edwards fortolker de strategier som han finder anvendt i kliniske beslutninger (både

i undersøgelse, handling og beslutning) til enten at være en hypotese-deduktiv form

(positivistisk) eller en kommunikativ form (konstruktivistisk, som er det standpunkt, at viden

om verden alene er konstrueret af mennesket, eksempelvis med grundlag i samfundsmæssige

konstruktioner). Han konstaterer at fysioterapeuter ved problemløsning anvender den

hypotese-deduktive form, mønstergenkendelse og den narrative eller kommunikative form

sideløbende i samme møde med patienten.

Vores observationer viser, at praksis foregår i en vekslen mellem biomekanisk udredning efter

et naturvidenskabeligt mønster, og søgen efter at forstå og tolke på patienternes fortællinger

om deres liv med smerte, i en humanistisk forståelsesramme. Fysioterapeuterne anser denne

vekslen som essentiel i deres tilgang til patienterne, de sætter stor pris på at der udvikles

evidens i deres felt, men i deres handlinger og interventionsstrategi bruger de kun evidensen

hvis denne stemmer overens med hvad fysioterapeuterne selv har erfaret. Er der

uoverensstemmelse bliver evidensen tilsidesat med modargumentation, eller blot negligering.

Fysioterapeutisk praksis afspejler derved nogle paradokser.

For det første, at en væsentlig del af undersøgelsen er udviklet til at screene biomekaniske på

virkninger af bevægeapparatet efter naturvidenskabelige principper, i en apparatfejls model.

Den anden pol i undersøgelsen afdækker det betydningsmæssige ud fra en humanistisk præget

indfaldsvinkel. Praksis benytter, så at sige, begge videnskabstraditioner. Når der således bliver

”givet plads” til humanismen, er det med en begrundelse i, at fysioterapeuten skal kende og

forstå patienterne men den hensigt, at optimere valg af intervention og behandlingsstrategi.

Skal den biomekaniske viden bruges effektivt, må den altså parres med en humanistisk

forståelse af patientens situation.

Et andet paradoks eller dilemma i fysioterapeuternes praksis er, at det naturvidenskabeligt

skabte evidensbaserede praksis, ikke altid stemmer overens med den erfaring som

fysioterapeuterne har i behandling af patienter med kroniske lidelser. Dermed får de

vanskeligt ved at argumentere for deres valg og deres praksis. Både i forhold til dem selv, det

de tror på, men også i forhold til deres omgivelser, og resten af kollegerne i
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rehabiliteringssamfundet. En del af disse ”argumentationsløse” situationer opstår fordi der i

den humanistiske del af praksis hersker en betydelig tavs dimension.

Den naturvidenskabelige er let genkendelig, sprogligt ekspliciteret, medens den humanistiske

del kendetegnes ved at rumme tavs og uekspliciterede elementer, som fysioterapeuterne har

vanskeligt ved, dels at beskrive og forklare, og dermed også forsvare, via kvalificeret

argumentation. At de behøver at forsvare den afspejles i, at der indenfor fysioterapeut

verdenen hviler en forforståelse som også bruger naturvidenskaben som det parameter

sandheden og værdilægningen skal måles ud fra. Derfor anses det lige nu, for at være ”dårlig”

terapi hvis denne rummer for mange af de klassiske dyder. Massage er f. eks ikke noget

fysioterapeuterne ”taler så højt om” i fagkredse hvis de anvender det som behandling, men

omvendt så tilpasses argumentationen overfor patienterne hvis en eller anden form behandling

skal underbygges eller forkastes.

Fysioterapien er som det øvrige samfund præget af en diskurs, hvor selvbestemmelse og

ansvar for egen situation er i fokus. Derfor er tendensen i behandlingsstrategierne at det skal

være ”hands off” og aktivitet frem for ”hands on” og passive behandlingsmetoder.

Fysioterapifaget søger altså evidensbaserede behandlingsstrategier, men kan og vil ikke

undvære ”menneskearbejdet”, der blot ikke (endnu) har ladet sig udtrykke i en form der

legitimerer argumentationen for patienter, rehabiliteringskollektivet såvel som for samfundet i

øvrigt.

Fremtiden

I sundhedsvæsenet sætter postmodernismen fokus på alternative behandlinger og magtforhold

mellem læge og patienten. Den sætter spørgsmål ved lægens autoritet. Postmodernisme

forkaster ikke rationalisme og videnskab, men mener ikke at de er hævet over følelser og

intuition. Dog er disse humanistiske holdninger i langt mindre grad implementeret i det

sundhedsprofesionelle felt. Humanismens tidløse respekt for menneskets egenværdier og

ukrænkelighed kræver et kendskab til en kritisk realistisk analyse af positivistiske forhold og

omstændigheder som hæmmer, truer eller invaliderer menneskets autonomi og udvikling.

For at kunne udvikle sundhedssystemet skal postmoderne sundhed forbedre de resultater der

er opnået i den moderne tid og kunne svare forventningerne i et postmoderne samfund. Man

kan sige at sundhedsvidenskaben skal flytte sig ud af den moderne æra ind i det postmoderne

samfund.
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Der er måske en opblødning mod den ellers så bastante naturvidenskabelige forståelse af

evidensbegrebet. På et ekspertmøde i World Confederation of Physiotherapy blev der i 2001

præsenteret en ny definition som anført på deres hjemmeside (www.wcpt.org):

“Physical therapists have a duty and responsibility to use evidence to inform practice and to

ensure that the care of clients, their carers and communities is based on the best available

evidence. Evidence should be integrated with clinical experience, taking into consideration

beliefs and values and the cultural context of the local environment.” (understregning

forfattere).

Den definition ligger tæt op ad Sackett’s definition, hvor der er mere rummelighed end i den

snævre daglige fortolkning som anvendelse af randomiserede kliniske forsøg.

I fysioterapi fremhæves den (sparsomme) evidens for behandling af kroniske rygpatienter

hvor fysioterapeuten anbefales at fungere som konsulent og vejleder. Information om

diagnose, prognose og træning er anbefalet af MTV rapporten for kroniske rygpatienter. Det

passer godt i tiden, hvor hands on er afløst af hands off.

Filosoffen og fysioterapeuten Hildur Kalman udtrykker om dette: ”Det er som om, det

kropsnære er blevet et tabu, og vi fjerner os mere og mere fra kroppen. Behandling afløses af

træning og vejledning.” (Kalman 2001). Det er der oven i købet en væsentlig

sundhedsøkonomisk gevinst ved. Det øgede krav om evidens og en meget ensidig forskning

kan være med til at skubbe til denne proces, og vi kommer efter Hildur Kalmans mening til at

give køb på vigtige behandlingsmetoder. Fysioterapi er andet end fysiologiske processer. Det

menneskelige møde og fysioterapi som en proces skal ind i forskningen, hvis vi skal yde faget

retfærdighed.

11.2 Humanismen har brug for en ”hånd”

Moderne rehabilitering har det mål, at bistå den enkelte til at opnå bedst mulig funktions- og

mestringsevne, selvstændighed og deltagelse socialt og i samfundet. Det drejer sig om det

enkelte menneske, som befinder sig i en situeret kontekst, og derfor har forskellige

muligheder og forskellige mål. Personen står i centrum, det kræver et samarbejde af flere

aktører, for at kunne imødekomme det sammensatte behov.

Den form for rehabilitering ligger langt fra den medicinske genoptræning, og langt fra den

virkelighed der opleves de fleste steder. Virkeligheden er stadig præget af monofaglighed og

enkeltfaglige indsatser.
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Hvis ideologien omkring helheds rehabilitering skal realiseres, nytter det ikke kun at fokusere

på den naturvidenskabelige evidensbaserede indsats. Traditioner og vanetænkning må

opbrydes i alle områder af rehabilitering. Således kræver det diskussion og handling fra såvel

beslutningstagere, rehabiliterings- og sundhedsarbejdere, og også fra de brugere som skal

have gavn af indsatserne. Alle må bidrage til omdefineringen og omprioritering af de

ressourcer der bruges i rehabiliteringssamfundet.

Vi må give humanismen et løft i fysioterapeutisk såvel som anden rehabiliteringsforskning.

Vi er enige med Hildur Kalman, som siger at de mellemmenneskelige processer er svære at få

med i den traditionelle naturvidenskabelige forskning, derfor er det vigtigt at give plads til alle

typer af forskning, og der bør være et dynamisk samspil mellem de forskellige

forskningsmetoder (Kalman 2001).

Forskningsmetoder fra de humanistiske discipliner må implementeres. Humanistiske

discipliner som filosofi, sociologi, psykologi, pædagogik, lingvistik, teologi og flere andre må

ind og blandes med de naturvidenskabelige. Forskningsmetoderne skal udvikle og supplere

hinanden ved dannelse af tvær- og transvidenskabelig forsknings-, udviklings- og

praksismiljøer så der bygges en bro over den kløft der er mellem natur- og

humanvidenskaberne i både teori og praksis.

Aktuel tavs viden skal ekspliciteres og den resterende principielle tavse viden skal

”synliggøres” og accepteres. ”Det ved jeg bare” er et udtryk der ofte bruges når

fysioterapeuter ikke kan forklare med ord hvorfor et fænomen bedømmes på en given måde.

”Bare” kan betyde kun, eller en primitiv forsimpling. I en praksisbetydning er det ikke udtryk

for en simpel ukompleks viden, tværtimod udtrykker sætningen at der bag den ”tavse

dimension” gemmer sig en kompleks og måske specialiseret viden, der blot ikke kan

udtrykkes med ord eller matematisk sprog, men en viden, som i den levende praksis er

sofistikeret og uundværlig.

Fysioterapeuter skal ikke ”bare” ændre deres argumentation for at legitimere det

menneskearbejde i deres praksis, som generationer af terapeuter har udviklet, men de må

tilføres viden og redskaber til at udvikle humanvidenskabelige kompetencer på lige fod med

de naturvidenskabelige.

I dette lys må humanismen behandles med ”hands on” terapi, indtil den er endegyldigt

accepteret og værdsat på niveau med naturvidenskaben.
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Bilag I - Guide to Assessing Psychosocial Yellow Flags

Guide to Assessing Psychosocial Yellow Flags in Acute Low Back Pain: Risk Factors for
Long-Term Disability and Work Loss
Algorithm: Assessing Psychosocial Yellow Flags

Copyright 1998 New Zealand Guidelines Group, Auckland, New Zealand
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Bilag II - Personprofil af vores respondenter

Vores respondenter er udvalgt på grund af deres vidensbaggrund, erfaringsbaggrund samt

evner til at kunne reflektere over egen praksis. For at sikre mest mulig anonymitet er der ikke

angivet køn og alder ved de enkelte profiler. Vores deltagere er 3 kvinder og 2 mænd. De er

mellem 31 og 58 år gammel. Til samme repræsenterer vores respondenter 78 år fysioterapi.

Erfaringen er med hovedvægt på arbejde på klinik, ca. 60 år sammenlagt. Alle vores

respondenter har eller er i gang med en efteruddannelse der øger viden og kunnen af

behandling af bevægeapparatet, især med fokus på ryggen men også ekstremiteter (arm og

ben).  Alle respondenter arbejder på Fyn.

Efterud-
dannelse

MT,
McKenzie
Akupunktur
Idrætskurser

MT
McKenzie

Psykosomatik
MT
McKenzie
Børnekurser
Holdtræning
Bassintræning

McKenzie
MT
Idrætskurser
Akupunktur

MT

Arbejdse
rfaring

4 år sygehus
7 år praksis

5 år sygehus
5 år ryg
center
9 år praksis

3 år sygehus
31 år praksis

Sygehus
Genoptrænings-
klinik
Praksis
Idrætsklub
Undervisning

4 år praksis
Idrætsklub
Motionscent
er

Skema som viser efter- videreuddannelser af respondenterne samt deres forskellige arbejds-

og erfaringsområder.

MT (Muskuloskeletal Terapi) og McKenzie er begge førende undersøgelses og

behandlingskoncepter af bevægeapparatets dysfunktioner.
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Bilag III – Fysioterapeut og patientinformation

���������	�
���������
���

Information vedrørende observation, videooptagelse og interview.
Hvem er vi
Vi er to fysioterapeuter, Inge Ris Hansen og Leif Zebitz, som i forbindelse med afslutning af
studiet Master i Rehabilitering på Syddansk Universitet, skal udarbejde en masterafhandling.
Desuden arbejder vi som fysioterapeut på klinik og underviser på fysioterapi skolen i Odense.
Hvad vil vi
Vi vil gerne undersøge, hvad der påvirker og afgøre den praktiserendes fysioterapeuts
overvejelser og beslutninger ved undersøgelse og behandling af patienter med rygsmerter. Vi
vil gerne lave en video optagelse af undersøgelsen, det første besøg af patienten hos
fysioterapeuten. Derefter vil vi interviewe fysioterapeuten.
Vi ønsker at finde ud af hvordan fysioterapeuten når til sine beslutninger vedrørende
behandlingen.
Vi vil ikke
Fokusere på patienten i undersøgelsessituationen, og vil ikke vurdere på kvaliteten eller
effekten af de tiltag der iværksættes overfor patienterne.
Formål
Studiet har til formål at kortlægge hvad der har indflydelse på den praktiserende
fysioterapeuts beslutningsproces i undersøgelsessituationen, hvilke dilemmaer fysioterapeuten
møder ved behandling af kroniske rygpatienter og hvordan disse bliver ”håndteret”.
Anvendelse
Vi håber at afhandlingen kan bidrage til fysioterapeuters udvikling af undersøgelses- og
behandlingskompetencer overfor patienter med rygsmerter.
Hvornår og hvordan
Projektfasen strækker sig fra februar til august 2004, hvor afhandlingen skal afleveres og
forsvares på Syddansk Universitet i Odense.

Videooptagelse og interview foregår på klinikken. Disse optagelser/ interview skal foregå fra
februar til april.
Der er kun os to der bruger videooptagelsen af den første undersøgelses/ behandlingsseance
hvor fysioterapeuten foretager den indledende undersøgelse. Optagelsen bliver opbevaret
forsvarligt.
Etik
Patient og fysioterapeut vil i masterafhandlingen blive anonymiseret, og alle oplysninger vil
blive behandlet fortroligt.
Deltagende patienter og fysioterapeuter, kan når som helst trække sig ud af projektet,
hvorefter evt. videooptagelse og interview omgående vil blive destrueret.
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Bilag IV – Fysioterapeut og patient samtykkeerklæring

Beslutninger i fysioterapi

Samtykkeerklæring

Jeg bekræfter hermed, at jeg efter at have modtaget skriftlig og mundtlig information omkring
projekt om ”Beslutninger i fysioterapi”, indvilliger i at deltage i projektet.

Jeg er vidende om, at videomateriale og båndoptagelser vil blive analyseret, opbevaret og
gemt sikkerhedsmæssigt forsvarligt til september 2004, hvorefter det vil blive destrueret.

Alle personlige oplysninger vil i afhandlingen blive anonymiseret og behandlet med
fortrolighed.

Jeg er informeret om at det er frivilligt at deltage og at jeg når som helst kan trække min
deltagelse tilbage, hvorefter video- og båndoptagelser omgående vil blive destrueret.

Fysioterapeut /Patient navn:
___________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Telefon: ______________________

Dato: ____________         Underskrift:____________________________________
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Bilag V - Interviewguide

Forskningsspørgsmål

Patientens data´s betydning

Overvejelser før undersøgelse

Anamnese – turning points

Undersøgelsesplan

Undersøgelse

Afrunding/behandling

Generel holdning

Spørgsmål

Hvad tænkte du da du så patient oplysninger

Hvilke tanker gjord du med henblik på hvordan du vil
indlede undersøgelsen?

Hvilket billede fik du af patienten og hans situation?
Hvordan nået du dertil?

Hvilke tanker gjord du i forbindelse med dit valg af
undersøgelse?

Var der situationer hvor du skulle vælge imellem flere
muligheder. F.eks. Hvad styrede dit valg?

Hvad styrer ofte dine overvejelser med henblik på
beslutninger i et forløb med kroniske smerter patienter.
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Bilag VI - Interview guide fokusgruppe interview

Fokusgruppe interview 17.05.04 Fysioterapi skolen, Odense

Formål:

Uddybende diskussion i forhold til
� de forskellige observerede kliniske beslutninger
� refleksioner i de enkeltes interviews vedrørende deres

beslutningsprocesser
� modsætninger både hos den enkelte i observation – interview og

imellem de fem deltagere

Generelle overvejelser i gruppen vedrørende
� indflydelse af evidens på beslutningsprocessen
� mulige dilemmaer imellem evidens og anvendelse af andre videns/

teori former.

Form:

Diskussionen er styret af 5 spørgsmål. Efter hvert spørgsmål får alle deltagere mulighed for at
tilkendegive deres reaktion/mening, hvorefter ordet er frit. Leif styrer diskussionen med
henblik på at alle har mulighed for at deltage og at diskussionen ikke føres ud til irrelevante
emne. Nye, overraskende indfaldsvinkler til vores problemstilling følges selvfølgeligt op. Leif
styrer også tidsforbrug til hvert enkelt spørgsmål, således at alle områder bliver gennemgået i
den afsatte tid. Tidsforbrug er sat til 90 min.

Inge stiller spørgsmålene og er mødeleder.

Start kl. 19.00 med:
� introduktion af formål, form, vores rolle som studerende, deres rolle som aktive

deltagere som diskuterer med hinanden om erfaringer og oplevelser (mere end
holdninger og teorierne) hvor alle erfaringer er lige vigtige og ingen er forkerte, runde
med navn + arbejdsplads. (Leif, kort)

Spørgsmål/diskussions oplæg:

1.
Vi har observeret både forløb som er meget styret af patienten både i anamnesen,
patientens oplevelser, patientens forventninger og forløb som er styret forholdsvis stramt
af fysioterapeuten.

Hvilke overvejelser gør I jer i forhold til styring af forløbet?
Er der en fordeling, eller afgivelse af magt?
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2.
Er der forskel i tilgangen til en kronisk og akut/subakut lænderyg patient?
Hvad styrer beslutningen om den ene eller den anden tilgang.

Akut/subakut: smerter og symptomer hænger sammen med biomekaniske
ændringer.

Kronisk: ingen sammenhæng mellem symptomer/smerter og den oprindelige 
biomekaniske årsagssammenhæng.

3.
Vi har observeret forholdsvis lange anamneser. Oplysninger fra anamnesen bliver ikke
altid fulgt op i undersøgelsen eller har ikke direkte betydning for planlægningen af
undersøgelsen. Hvad bruges den lange anamnese til?

Vi har observeret at behandlingen ikke nødvendigvis styres af de oplysninger
undersøgelsen giver.  Hvilke indflydelser er der på valget at behandlingen udover
undersøgelsens fund?

4.
Hvordan tolker I evidens?
Påvirker evidens jeres beslutninger i praksis?

5.
Vi har set og hørt at I anvender mange former for baggrund i jeres beslutninger:

Erfaring, evidens/teori, faglige traditioner, uddannelsen, forventninger fra
patienter, forventninger fra kollegaer.
Vil I lave en vurdering af de forskellige indflydelser på jeres beslutninger på en VAS
skala hvor 1 er ingen betydning og 10 er alt afgørende.

Oplever I et dilemma mellem kravet om evidens fra samfundet og kravet fra den enkelte
patient om individuel behandling?

6.
Hvordan har i oplevet dette forløb med video, interview og gruppe interview?

Praktisk:

Leif: teknik, kaffe, te, skolen er åbent, anvisning på døren
Inge: kager, slik, papir og pen til den enkelte
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Bilag VII – Kodningsmatrix til video

MATRIX VIDEOANALYSE

Videooptagelse
Dato
Tid 
Størrelse 
Indhold Første fysioterapeutiske konsultation/ undersøgelse af patient med

længerevarende ryggener.

Matrix Skabelon
Handling Aktivitet Indhold tale Beslutninger / skift Kommentar

Ankomst • placering
• indhold, form

Anamnese • smerte-
symptomudredning

• social / psykisk
situation

• levet liv
• andet

Undersøgelse • inspektion
• funktionstest
• manuelle test,

specielle test

Behandling) • manuelle greb
• øvelsesterapi

Information /
undervisning

• emne

Afslutning

• emne
• form
• andet

• overgange
us./beh

• PT styret
• TP styret
• andet

• interview
• situationen
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Bilag VIII – Kodning matrix interview
Interview af fysioterapeut efter første fysioterapeutisk konsultation / undersøgelse af patient
med længerevarende ryggener – kliniske beslutninger, evidens, dilemmaer.

Central Tema Under Tema Kode Citat Linje Komme
ntar

A. Beskrivelse af den
enkeltes baggrund
for sine
beslutningsgrundlag.
Personlig profil

1. uddannelse
2. erfaring
3. interesser

B. Beslutning vedr.
proceduren i
diagnose og
behandling på det
biomekaniske/
biopatologiske
område

1. faglig erfaring
2. pt’s forventninger,

forståelse, kundskaber
3. overvejelser om diagnose
4. evidens/teoretisk viden
5. samarbejdsrelationen
6. undervisningsforudsætninge

r fagtradition eller kolleger
C. Beslutning vedr.

måden at
kommunikere og
interagere med pt.

1. vurdering af pt’s ressourcer
2. fysioterapeutisk erfaring
3. pt’s forventning
4. samarbejdets form og

formål
D. Anvendte

kundskabsformer i
at nå en beslutning

1. erfaring
2. teori/ evidens
3. kolleger/ fagtradition
4. uddannelse
5. etiske

E. Dilemmaer som
fysioterapeuten skal
tage stilling til

1. fysioterapeutens faglige
vurdering vs. pt’s
forventninger

2. evidens vs. fagtradition
3. mellem forsk. faggrupper

(læge, kiropraktor)
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Bilag IX – McKenzie undersøgelsesskema
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