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Baggrund: Med fremtidens demografiske udvikling
forventes et øget behov for ressourcer til bl.a.
genoptræning indenfor ortopædkirurgi. Dette
medfører en udfordring i at finde nye teknologiske
løsninger til at bespare ressourcer på konventionel
superviseret genoptræning. Her er telerehabilitering
med mobil interaktiv genoptræning (MIG) en mulig
løsning. Trods begrænset videnskabelig evidens for
effekt og implementering i klinisk praksis forsøger
flere og flere danske kommuner stadig at
implementere MIG. Begrænset viden kan dog
udfordre de potentielle besparede ressourcer ved
implementering af MIG i klinisk praksis.
Formål: Formålet med projektet er at identificere og
understøtte faktorer, der har en betydning for
anvendelsen og implementeringen af MIG.
Metode: Et casestudie opdelt i tre faser blev valgt
som design. Her blev der taget udgangspunk i en
konkret dansk MIG-teknologi, iCura trainer. Som
case, blev der udvalgt et dansk kommunalt
genoptræningscenter. Der blev anvendt kvalitative
dataindsamlingsmetoder som interviews,
fokusgruppeinterviews, observationer og workshop
med informanter som patienter, fysioterapeuter og
ledelse. En kvalitativ dataanalyse blev fortolket og
diskuteret op mod relevant videnskabelig litteratur.
Fund og konklusion: Til overordnede emner
”anvendelse” og ”implementering” fremkom
forskellige temaer med positive og negative faktorer.
Heriblandt havde manglende viden, stigende
arbejdspres og praktiske driftsproblemer en negativ
betydning, mens fx anvendeligheden, facilitatorer
som forandringsagent og support fra udviklere havde
en positiv betydning for implementeringen. Disse
havde en indbyrdes relation til implementeringen af
MIG. Konkrete bud på løsninger til udvalgte negative
faktorer og fremtidsperspektiver, identificeret gennem
workshop, gav inspiration til en kommende
teknologisk udvikling og understøttelse af
organisatoriske faktorer i implementeringen af MIG.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske
efter aftale med forfatteren
Side 2 af 107

Title: Identification and support of
Barriers and Facilitators in the
implementation of Mobile
Interactive rehabilitation
Education
Master’s thesis, Clinical Science and
Technology
Project period:
September 1st 2018 – January 3rd
2019
Project group:
18gr9514
Participant:
Christoffer Rinder Larsen
Supervisor:
Erika G. Spaich
Number of pages
107
Appendix:
27
Date of completion
03/01/2019

Introduction: Due to the future demographic development
an increase in the need of resources within the area of
orthopedic surgery and rehabilitation. This leads to
challenges in creating new technological solutions for
saving resources on conventional supervised rehabilitation.
Tele-rehabilitation with mobile interactive rehabilitation
(MIR) is a potential solution for this. Despite limited
evidence of the effect and implementation in clinical
practice more and more Danish municipalities are still
trying to implement MIR. The limited amount of
knowledge can however challenge the potential savings
with the implementation of MIR in clinical practice.
Objective: The objective of the project is to identify and
support the factors that has significance for the application
and implementation of MIR
Methods: A case-study divided into three phases was
chosen as design. It was based on a specific Danish MIRtechnology, iCura Trainer. The chosen case was a Danish
municipally rehabilitation center. Qualitative data
collection methods in the form of interviews, focus group
interviews, observations and workshops was used with
patients, physiotherapists and the management as
informants. Furthermore, a qualitative data analysis was
interpreted and discussed with the use of relevant scientific
literature.
Results and Conclusion: In regard to the major themes
“application” and “implementation” the case study
identified both negative and positive factors. Among others
the lack of knowledge, an increasing pressure at work and
operational problems all had a negative effect while the
perceived usefulness, a facilitator as a change agent and the
support of the developers all showed a positive effect on
the implementation. These factors had a mutual relation to
the implementation of MIR. Specific suggestions for
solutions to the negative factors and perspectives identified
through workshops gave inspiration to a future
technological development and support of organizational
factors in the implementation of MIR.

This report is free accessible, but publication may be made only after agreement with the author
and with reference.
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Forord
Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 4. semesters specialeprojektet på
kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi ved Aalborg Universitet. Projektgruppen
består af én fysioterapeut med få års erfaring fra praksis.
Formålet med rapporten er at identificere faktorer, der kan have en betydning for implementering af
mobil interaktiv genoptræning i klinisk praksis og herudfra komme med bud på, hvordan disse
faktorer kan understøttes. Rapportens er hermed ikke et endegyldig svar på, hvordan
implementeringen skal foregå, men skal bidrage til inspiration for kommende interventionsstudier
samt beslutningstagere i klinisk praksis om implementeringen.
Rapporten henvender sig her bl.a. til medarbejdere, ledere og politikkere indenfor sundheds- og
rehabiliteringsområder, der beskæftiger sig med implementering af telerehabilitering til
ortopædkirurgiske patientgrupper – heriblandt til optimering af genoptræning ved borgere med total
knæ- og hoftealloplastik, men også andre relevante ortopædkirurgiske patientgrupper. Samtidig
henvender rapporten sig også til udviklere og forskere indenfor telerehabilitering med mobil
interaktiv genoptræning.
Tak til omhandlende genoptræningscenter udvalgt som case, medarbejdere heraf og til
genoptræningscenterets udviklingsterapeut, som har fungeret som projektets kontaktperson.
Ligeledes tak til projektets vejleder Erika G. Spaich for konstruktiv feedback undervejs i processen.
Forside Credits (1)
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Læsevejledning
Rapporten bør læses kronologisk for en forståelse i sin helhed. Rapporten er angivet i kapitler med
dertilhørende underkapitler i tre underniveauer. Hvert kapitel indledes med en kort beskrivelse i
kursiv af de efterfølgende underkapitler på førsteniveau.
Vancouver er anvendt som referencestandard, således at referencer er angivet med tal i parentes.
Ved henvisninger, der er sat inden et punktum i en sætning, refereres der til teksten i pågældende
sætning. Ved henvisninger efter et punktum henvises der til hele det foregående afsnit.
Citater i rapportens resultater er angivet i kursiv og indrykket. Tal angivelser inden et citat angiver
en ny informant i en gruppedialog.
Ved brug af forkortelser, vil der i rapporten først angives den fulde betegnelse for forkortelsen
efterfulgt af forkortelsen i parentes. Herefter anvendes forkortelsen fortløbende i rapporten.
”iCura” og ”iCura trainer” bruges som synonymer for den specifikke MIG-teknologi i rapporten.
Hvorom der henvises til producenten af iCura trainer, iCura ApS, vel dette fremgå i den
pågældende sætning.
”Patient” og ”borgere” bruges overordnet set som synonymer for den aktør, der repræsentere
patientperspektivet i rapporten. Når der henvises ”borger” refereres primært til de konkrete
informanter i projekt. Når der anvendes ”patient” henvises generelt til patientperspektivet og ses i
sammenhæng litteraturen.
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1.0 Indledning
Genoptræning er en essentiel del af behandlingen indenfor muskel-skeletsygdomme sygdomme
som eksempelvis artrose til at mindske smerte og genvinde funktionsniveau for den individuelle
patient (2). Generelt bliver flere og flere borgere udskrevet fra sygehus til almen kommunal
genoptræning, hvilket kan give økonomiske konsekvenser for kommunerne (3). Herunder er
genoptræning indenfor muskel-skeletsygdomme det område med det største antal visiterede
genoptræningsplaner, hvor total knæ- og hoftealloplastik (TKA/THA) er gruppen med det største
antal (3). I Danmark blev der i 2016 indsat ca. 20.000 hofte- og knæalloplastikker sammenlagt;
10.413 primære og 1440 revisioner for THA mens 7980 primær og 849 revision for TKA (4,5).
Med den demografiske udvikling med langt flere ældre i fremtiden (6) og en stigende forekomst af
overvægt i industrialiserede lande, kan der forventes en udfordring i at imødekomme et øget behov
for ressourcer til genoptræning indenfor ortopædkirurgi - bl.a. på baggrund et forventet stigende
antal operationer til TKA/THA (7–9).
Til at imødegå den demografiske udvikling, forventede stigende omkostninger og begrænsede
ressourcer har forskning og innovation med velfærds- og sundhedsteknologi, som telerehabilitering,
en afgørende betydning for at muliggøre bedre udnyttelse af ressourcer og samtidig muliggøre
bedre behandling (10). Derfor har kommunernes landsforening i Danmark iværksat det
fælleskommunale program for velfærdsteknologi 2017-2020 (11,12). Heri er et at fokuspunkterne at
udbrede telerehabilitering med digital understøttet genoptræning, hvor borgeren anvender teknologi
som fx smartphones med bevægelsessensorer i genoptræningen ”mobil interaktiv genoptræning”
(MIG). Denne udbredelse har bl.a. potentiale til at begrænse ressourcer ved konventionel
superviseret genoptræning og hermed potentielt give økonomiske besparelser for kommunen (12).
På baggrund af et tidligere innovationsprojekt om MIG ved sjællandske kommuner med
genoptræning af patienter med TKA/THA (13), ses der nu en stigende udbredelse og efterspørgsel
fra kommunerne i at anvende denne teknologi til genoptræning af patienter indenfor ortopædkirurgi,
og herunder særligt patienter med TKA/THA (12).
Til at forstå, hvorfor der ses en stigende udbredelse af MIG, potentialet herfor, og hvilken viden der
stadig efterspørges på området gennemgås en problemanalyse med: Patientgruppe med
udgangspunkt i artrose og TKA/THA, efterfølgende genoptræning, patientens ansvar, teknologier til
telerehabilitering, samt en gennemgang af evidensen for MIG indenfor forskellige domæner.
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2.0 Problemanalyse
For at specificere problemanalysen tages der udgangspunkt i MIG’s anvendelse til patientgruppen
med TKA/THA på baggrund af dens stigende anvendelse til denne målgruppe.
I kapitlet præsenteres en baggrundsviden om patientgruppen, genoptræningsforløb, variation og
udviklingen i genoptræningsplaner, og evidensen for genoptræning. Hernæst præsenteres
borgerens ansvar, relevante teknologier til telerehabilitering af TKA/THA, evaluering evidensen
forskellige domæner for MIG samt en opsummering af problemanalysen.

2.1 Knæ- og hofteartrose og genoptræning
2.1.1 Knæ- og hofteartrose og behandlingsprincipper
Artrose er betegnelse for en svigtende ledfunktion med degenerative forandringer i ledbrusk og
påvirkning af den lednære knogle, hvorved der på røntgenfund bl.a. ses en reduceret ledspalte (14).
Knæ- og hofteartrose kan være forbundet med smerter, nedsat funktionsniveau og lav livskvalitet
(15,16). På trods af, at degenerative forandringer kan være en medårsag til smerter, er der dog
diskrepans ml. røntgenfund og symptomer/smerter (15,17).
Artrose forekommer med en stigende hyppighed ved højere alder og ses hyppigere hos kvinder end
mænd (18). Samtidig er overvægt med en BMI > 28 (knæ), > 25 (hofte) en stor risikofaktor (15,16).
Prævalensen af radiologisk verificeret artrose af hofte- eller knæled er ca. 70 % blandt +65-årige
(19,20). Pga. diskrepansen ml. radiologisk fund og smerte giver kun ca. halvdelen af disse
behandlingskrævende symptomer (18).
Behandling af lettere grader af artrose i hofte- og knæ anbefales behandlingsmetoder som
forskellige typer fysisk træning/genoptræning, vægttabsinterventioner, patientuddannelse eller
kombinationer heraf. Vægttab giver en lettelse af det vægtbærende afficerede led og hermed bedret
funktion og reduceret smerter som følge af. For at de passive strukturer i ledet belastes mindst
muligt, give optimale betingelser for ledfunktionen og genvinde funktionsniveau kan genoptræningen have fokus på (15,16):
Genoptræningen til hofte- og knæartrose kan indeholde:
• Neuromuskulær træning: Balanceøvelser til at hindre fejlstillinger og belaste ledet
hensigtsmæssigt.
• Bevægelighedstræning: Udstrækningsøvelser til at opnå fuld funktion og bevægelighed.
• Styrketræning: Øvelser til at opnå øget styrke og aflaste led – Fokus på muskeludtrætning fx i
maskiner.
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• Funktionel træning: Øvelser til at genvinde funktion i hverdagen som fx rejse-sætte-sig-øvelse
fra stol.
Herunder kan øvelser kombineres, så der trænes mere end et formål. (15,16)
Patientuddannelse har til formål at patienten gennem vejledning af sundhedspersonel opnår viden
om artrose, smertehåndtering, medicin, vægttab, fysisk aktivitet og træning, og at patienten heri får
styrket sin rolle og aktivt tager del i sin behandling (15,16,21). ”Godt liv med artrose” (GLA:D),
udformet som 2 gange neuromuskulær træning i 6 uger (holdtræning eller hjemmetræning), inkl.
patientuddannelse, er i Danmark blevet mere og mere udbredt. Registerforskning har vist, at GLAD
forbedre smerter og funktionsniveau efter 3 og 12 mdr. (22,23).

2.1.2 Genoptræningsforløb efter total knæ- og hoftealloplastik
Ved svære grader af artrose, og manglende effekt af ovenstående behandlingsmetoder, kan der i
sidste ende være et behov om operation med TKA/THA til at afhjælpe smerter og nedsat
funktionsniveau for patienten (15,16,24). På baggrund af sundhedslovens § 140 følger efter
operationen et genoptræningsforløb for patienten for at genvinde normal funktion af ledet (25). På
sygehuset bør patienten tilbydes instruktion til genoptræning og genoptagelse af aktiviteter i
hjemmet (15,16). Det afgøres samtidigt af sundhedspersonale, om patienten skal have tilbud om
genoptræningsplan med supervision af fysioterapi i kommunen, eller om der blot er behov for få
opfølgninger af patienten på sygehuset (25).
Ved ukomplicerede forløb, på baggrund af sygehusets vurdering ved udskrivelsen, udskrives en
almen genoptræningsplan, hvor genoptræningen herefter varetages ved kommunens fysioterapi
(størstedelen). Ved komplicerede forløb, udskrives en specialiseret genoptræningsplan, hvor
genoptræningen bliver varetaget på sygehuset. Uanset om det er almindelig eller specialiseret
genoptræning finansierer kommunen genoptræningsforløbet. (3,25)

2.1.3 Variation og udvikling i antal genoptræningsplaner
Generelt varierer antallet i udskrivelsen af genoptræningsplaner (set i forhold til det specifikke
sygehus antal patienter med TKA/THA) imellem sygehuse, hvorfor det er forskelligt fra kommune
til kommune, hvor stor en andel af patienter med TKA/THA, som kommunen modtager til almen
genoptræning (3,26–28). Eksempelvis modtager alle kommuner i Region Nordjylland 100% af
patienter med TKA med en almen genoptræningsplan, mens andelen i kommuner i Region
Syddanmark varierer mellem 26%-100% (28). Andre surveys finder desuden også en variation
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internationalt ift. om patienter med TKA/THA efterfølgende modtager genoptræningsforløb
(29,30). Region Syddanmark var den region i Danmark, der i 2013 udskriv flest
genoptræningsplaner ift. antal patienter (3).
Generelt har der de senere år været en stigende udvikling i antallet af almene genoptræningsplaner
på omkring 175 % fra 2007 til 2014 (se figur 1), hvilket har medført en stigende mængde udgifter
for kommunerne til genoptræningsplaner (3). På trods af, at der ikke er identificeret specifikke
oplysninger om andelen for TKA/THA, vurderes udgifterne for denne patientkategori stadigt
stigende pga. af den demografiske udvikling (7–9).
Udvikling i antal almene genoptræningsplaner og kommunale udgifter

Figur 1: Udvikling i genoptræningsplaner og kommunale udgifter
KORAs opgørelse af udviklingen af almindelige (almene) genoptræningsplaner og udgiften til kommunal
genoptræning på landsplan. (3) 2007= indeks 100. Heri bemærkes, at en del af stigene almene
genoptræningsplaner kan skyldes fald i specialiseret genoptræningsplaner.

2.1.4 Evidens for genoptræning efter TKA/THA og superviseret genoptræning
Generelt er der evidens for, at patienter bør genoptræne efter operation af TKA/THA for at
genvinde tidligere funktionsniveau (31). Grundet manglende litteratur er der dog ikke konkrete
anbefalinger og retningslinjer for det specifikke indhold i genoptræningen efter TKA/THA
(27,32,33). Dog anbefales særligt for genoptræning af TKA, at der tidligt er fokus på
bevægelighedstræning til at opnå fuld knæ-ekstension og minimum 90-graders fleksion med
henblik på at genvinde funktionsniveau. Indholdet i genoptræningen for TKA/THA består dog
grundlæggende af samme principper som ved lettere grader af artrose (præsenteret i afsnit 2.1.1).
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(27,32,33) Her kan fysioterapeut vurdere ud fra patientens individuelle behov, hvilke
grundelementer, som patienten bør have fokus på i genoptræningen (15,16).
På trods af evidens for vigtigheden i patientens genoptræning, er det mere uklart, hvorvidt patienten
har behov for superviseret genoptræning af fysioterapeut til at opfylde tilstrækkelig compliance,
eller om patienten selv kan varetage genoptræning med få kontrolopfølgninger. Dette vurderes af
sundhedspersonalet ved sygehuset. (15,16,25) Forskning viser en dosis-respons-sammenhæng ml.
mængden af træning og effekterne heraf på funktionsniveau, smerter mm, hvor tre gange om ugen
kan være optimale (34,35). Instruktioner om træning i eget hjem og uddelte øvelsespjecer med
hjemmeøvelser for patienten er dog forbundet med lav patientcompliance (36). Da compliance
afhænger af patientens individuelle motivation (37) og samtidig er relateret til patienttilfredshed
med træningstilbud (38) har der traditionelt været konsensus omkring, at patienter med TKA/THA
bør modtage superviseret genoptræning ved fysioterapeut for at optimere compliance (16,27,28).
Ser man på effekterne af genoptræning organiseret som superviseret træning (som min. 6 ugers
genoptræning med 2 gange træning ugentligt), er det dog mere uklart, hvorvidt der i kommuner er
behov for superviseret træning for alle patienter med THA/THA (15,16). National klinisk
retningslinje for THA skriver bl.a., at superviseret genoptræning efter THA bør nøje overvejes, da
effekten af supervision er usikker (16). I den nationale kliniske retningslinje for knæartrose, er der
ligeledes ikke en klar anbefaling omkring efterfølgende genoptræningsforløb for TKA, grundet
manglende evidens (15,39).
En nyere metaanalyse fra 2017 (40), der sammenligner hjemmebaseret træning uden supervision vs.
superviseret træning af patienter med TKA, finder ingen forskel i effekten af ml. grupperne, hvilket
kan sætte spørgsmålstegn ved behovet for superviseret træning. Dog bygger metaanalysen på stor
heterogenitet af studier med forskellige interventioner. Dette ses bl.a. i, at den hjemmebaserede
træning varierer imellem studierne, hvor flere modtager supplerende interventioner i
hjemmetræningen, såsom ”telefontjek” med fysioterapeut og træning med teknologier, der kan øge
motivationen for patienternes compliance i hjemmetræningen.
Med fremtidens stigende antal af patienter med TKA/THA til begrænsede ressourcer er det en
udfordring at kunne finde en løsning til at støtte patientens motivation og compliance for
hjemmetræningen, for at begrænse ressourcer og minimere udgifter på superviseret genoptræning
(9,41). Herunder er patientinddragelse og ”egenomsorg” et vigtigt fokuspunkt.
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2.2 Borgerens ansvar i genoptræning og motivation
I de senere år er patientinddragelse blevet et vigtigt element i det danske sundhedsvæsen i
rehabiliteringen af kroniske sygdomme. Regeringen, danske regioner og kommunernes
landsforening (KL) indgik i 2016 en sundhedspolitisk aftale, hvor øget patientinddragelse var et af
målene. (42,43) Patientinddragelse fremhæves som et område med stort potentiale for fremme
patientens involvering i egen behandling med henblik til at bl.a. også at kunne skabe en bedre
sammenhæng på tværs af sektorer (42). I Danmark omtales patienten som ”borger”, når patienten er
udskrevet fra sygehuset. Derfor bruges dette udtryk i det følgende til at beskrive borgerens ansvar
for genoptræningen efter sygehus besøg (43).
Egenomsorg bruges som begreb, hvor borgeren skal tage vare på, og ansvar for egen sundhed,
herunder i behandlende og rehabiliterende forløb (43). Derfor har sundhedspædagogikken fokus på,
at inddrage borgerens i processen og støtte borgeren i at træffe egne beslutninger. Hvis borgeren
inddrages i processen, er der større chance for at øge borgerens ”empowerment”. Med borgerens
empowerment, menes at kunne støtte borgerens selvtillid og evne til selv at kunne tage vare på
sundheds-og livstilsændringer. (44) For borgere med TKA/THA vil dette være en
sundhedspædagogisk støtte i, at borgeren tager ansvar i sine genoptræningsøvelser i hjemmet.
Livstilsændringen, en opretholdet compliance af genoptræningsøvelser i hjemmet, vil kun
opretholdes, hvis borgeren er inddraget og deltager aktivt med egne visioner til, hvordan handlingen
kan ske. Når borgeren med TKA/THA tager ansvar for genoptræningen styrkes handlekompetencerne til, at borgeren kan vedligeholde funktionsniveau. (45) Genoptræningsforløbet tager
hermed afsæt i en samarbejdsproces mellem borger og fysioterapeut, hvor fysioterapeuten tillægger
ansvar på borgeren, afhængig af dennes ressourcer, med henblik på, at borgeren kan opnå et
selvstændigt og meningsfuldt liv. Heri er det vigtigt, at borgen selv har en valgmulighed i dette
ansvarsforhold, som ”selv-determineringsteorien” beskriver. (45)

2.2.1 Motivation og selvdetermineringsteorien
Motivationen har betydning for borgerens ”empowerment” og evne til at tage vare på egen sundhed.
Til at forstå borgerens motivation for genoptræning i TKA/THA kan motivations-teori ”Selfdetermination Theory” (selv-determineringsteorien SDT). (46) I figur 2 ses de tre faktorer, der kan
have betydning for borgers indre motivation for genoptræning og vedligeholdelse af funktion efter
TKA/THA. Motivationen kan gradinddeles på forskellige niveauer indenfor ”intrinsic motivation”,
en naturlig og indre motivation samt ”extrinsic motivation” en ydre motivation påvirket af ydre
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omstændigheder (46). Et eksempel på udelukkende ydre motivation vil være, hvis borgeren kun har
motivation til at genoptræne såfremt fysioterapeuten påvirker patienten til det ved superviseret
træning. Ved en højere grad af indre motivation vil borgeren tillægge genoptræning en større positiv
egenværdi, og dermed vil være mere motiveret på at træne i hjemmet.

Figur 2: Self-determination Theory.
Faktorerne ”samhørighed”, ”kompetencer” og ”autonomi” og deres overlappelse af hinanden illustrere,
deres indbyrdes påvirkning af hinanden. Tilsammen har de en betydning for den indre motivation og adfærd
i genoptræning.

Autonomi beskriver, hvor meget adfærden, genoptræningen, kommer af egen lyst, og hvor meget
denne stemmer overens med borgerens egne værdier (47). Dette støttes fx, hvis fysioterapeuten
inddrager borgeren i valg om forskellige træningstilbud. Kompetencer kan omhandle borgerens
viden, praktiske kompetencer og fysisk niveau ift. træning og fysisk aktivitet til at udføre adfærden
(47). Dette kan understøttes ved, at fysioterapeuten tager udgangspunkt i borgerens
træningserfaringer og ressourcer. Samhørighed beskriver, hvordan personen føler sig hørt, forstået
og støttet i en proces (47). Dette kan understøttes ved, at fysioterapeuten løbende spørger ind til,
borgerens smerte- og funktionsniveau, erfaringer med genoptræningsøvelser og herudfra tilpasser
og progrediere øvelsesprogrammet herefter.
Med det stigende fokus på at tillægge ansvaret i genoptræning på borgeren (42,43), er SDT en
nyttig model til at kunne forstå, hvor stort borgerens behov er for støtte og supervision af
fysioterapeut sammenlignet med, hvor stort et ansvar borgeren selv kan tillægges for
genoptræningen. Nyere teknologier kan i genoptræningen eksempelvis udfordre borgerens
samhørighed og tekniske kompetencer (45), hvorfor det kan være vigtig for sundhedspersonel at
støtte op heromkring, for at sikre patientens motivation og compliance i genoptræning.

2.3 Teknologier til telerehabilitering til TKA/THA
Til at støtte borgerinddragelsen, styrke borgerens motivation for genoptræning, lette adgang til
genoptræningsressourcer og begrænse udgifter til superviseret genoptræning af patienter indenfor
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ortopædkirurgi, herunder TKA/THA, er telerehabilitering de senere år blevet mere udbredt (48,49).
Telerehabilitering er defineret som en levering af rehabiliteringsservice via information- eller
kommunikationsteknologi (50). Her udvikles der løbende forskellige teknologier, der kan anvendes
til telerehabilitering ved patienter med TKA/THA (48,49,51). I tabel 1 på side 17 er der præsenteret
tre identificerede teknologier til telerehabilitering af patienter med TKA/THA. Med udfordringen i
at begrænse konventionel superviseret genoptræning med fysioterapeut, er udvælgelsen lavet på
baggrund af, at teknologien skal kunne levere live-feedback til patienten omkring ”bevægekvalitet”
(16) af biomekanisk kinematisk bevægelse under neuromuskulære og funktionelle genoptræningsøvelser, som kan være en vigtig del i at opnå optimale træningsadaptationer. Herunder fx at kunne
monitorere og at undgå valgus ledstilling i knæet. (16,52) ”Motion capture systems” er ikke
medtaget grundet en relativ dyr pris om anvendelse i klinisk praksis (53).
Fra tabel 1 fremgår det, at stationær interaktiv genoptræning og MIG begge har et potentiale for at
begrænse ressourcer på superviseret genoptræning. Af disse to teknologier viser MIG pt. at kunne
have større fleksibilitet for patienten samt større grad af modenhed på baggrund af identificeret
litteratur om klinisk effekt for pågældende patientgruppe (8,50,53,54). Med baggrund i den stigende
udbredelse af MIG hos danske kommuner (12), foretages derfor en evaluering af MIG for at
vurdere potentialet for implementering af MIG.
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Tabel 1: Identificerede teknologier fra videnskabelig litteratur til telerehabilitering af patienter med
TKA/THA.
Karakteristik
Fordele
Ulemper
Videoopkald og
telefonvejledning

Patient laver øvelser i
hjemmet imens fysioterapeut
vejleder over webkamera
(eller telefon) med feedback
på øvelser, patientuddannelse og vejledning i
smerter. (55)

Stationær
interaktiv
genoptræning

Patienten laver genoptræningsøvelser foran lyssensor
(fx Microsoft kincect) og
skærmløsning (fx tv).
Løsningen monitorerer
patientens bevægelser under
øvelser og giver visuel og
auditiv live-feedback til
patienten omkring kvaliteten
på udførsel af øvelser.
Backend webportal om data
og statistik for compliance
og bevægelses-kvalitet kan
tilgås af fysioterapeut, som
kan tilpasse program og
vejlede patienten herudfra.
(63,64)

Mobil interaktiv
genoptræning
(MIG)

Der monteres
bevægelsessensorer
om lår, underben og torso,
som tilkobles brugerinterface
via app på tablet eller
skærmløsning.
Patienten modtager
visuel og auditiv livefeedback om kvalitet under
genoptræningsøvelser.
Backend webportal om data
og statistik for compliance
og bevægelses-kvalitet kan
tilgås af fysioterapeut, som
kan tilpasse program og
vejlede patienten herudfra.
(50,54)

Stor evidens for at
telerehabilitering med
telefon/video kan opnå samme
effekt (funktionsniveau, smerter
mm.) som konventionel
superviseret genoptræning (55–
61)
Simpel og meget evidens ift.
implementering (sammenlignet
med stationær og mobil interaktiv
genoptræning)
Fleksibelt og potentiale for
besparede ressourcer på
konventionel superviseret
genoptræning (sammenlignet m.
videoopkald) (53).
Patienten skal ikke bære
bevægelsessensorer
(sammenlignet med MIG).

Øget fleksibilitet (ift. stationær
interaktiv genoptræning) i
genoptræningen med mulighed
for patienter at træne hjemme.
Kan være ligeså effektiv som
konventionel superviseret
træning (50,54) og hermed et
potentiale for besparelse af
ressourcer ved begrænsning af
superviseret genoptræning.
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Kræver ”real-time”-supervision af
fysioterapeut (56–58) og hermed
begrænsede økonomiske og
ressourcemæssige besparelser
(62).

Pt. kun interventionsstudier, hvor
løsningen er placeret ved
sygehuset eller genoptræningscenteret (65,66), hvilket kan
skyldes økonomiske årsager.
Begrænset fleksibilitet
sammenlignet med MIG, da
borgeren er tvunget til at træne i
et tilstrækkeligt stort rum foran
lyscensorer, hvor løsningen fysisk
er placeret.
Ikke valid ved liggende øvelser i
seng. (53)
Begrænset modenhed (pilotstudier), pga. begrænset litteratur
om effekter sammenlignet med
konventionel genoptræning.
(8,53,66,67).
Begrænset modenhed (Prototypestudier) sammenlignet med
videoopkald.
Manglende evidens om effekt
sammenlignet med konventionel
superviseret genoptræning.
(50,54)

2.4 Evaluering af MIG
2.4.1 MAST som model til gennemgang af domæner for MIG
Til at evaluere og vurdere potentialet for at implementere MIG, kan elementer fra Model for
Assessment of Telemedicine (MAST) anvendes (68,69). En gennemgang af MIG ud fra MAST’s
domæner (se figur 3) kan bruges til at evaluere teknologien og herudfra identificere, hvilke
domæner, der evt. har behov for mere viden til en implementering (68,70).
MAST’s domæner til evaluering af MIG:
1. Helbredsproblem og karakteristika ved teknologi
2. Sikkerhed
3. Klinisk effekt
4. Patientens perspektiver
5. Økonomiske aspekter
6. Organisatoriske aspekter
7. Sociokulturelle, etiske og juridiske aspekter
Figur 3: MAST’s syv domæner i til evaluering af MIG

Som grundlag for valg og fravalg i beskrivelse af MIG ud fra bestemte domæner, bruges en
opmærksomhed på MIG’s modenhed og placering i udviklingsfaser (se figur 4) (68).

Figur 4: Faser om udviklingstrin for interventionsstudier, der kan anvendes til at vurdere en teknologis
modenhed (70).

2.4.2 Evidens om MIG til patienter med TKA/THA og valg af domæner
I tabel 2 på side 20 er præsenteret identificerede interventionsstudier med MIG for patienter med
TKA/THA ud fra systematisk litteratursøgnings (se bilag 1). Disse kan afdække kliniske effekter. På
baggrund af begrænset identificeret litteratur er der metaget to konferenceabstracts (71,72) fra et
tidligere dansk innovationsprojekt om udvikling af en MIG-teknologi (13). Disse resultater omtales
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i en ikke videnskabelig evalueringsrapport om erfaringer fra projektet (13). Der afventes stadig
publicering af videnskabelige artikler herfor.
Til at kunne afdække andre domæner indenfor den udvalgte målgruppe om MIG, er der kun omtalte
evalueringsrapport (13), samt en antropologisk videnskabelig artikel(73), der på baggrund af det
danske innovationsprojekt (13) belyser det ændrede patient-terapeutforhold med anvendelsen af
MIG. Fra artiklerne, identificeret i tabel 2 (13,50,54,71,72), vurderes MIG generelt at befinde sig i
et stadie ml. fase 4 og 5. jf. figur 6, afhængig af den specifikke MIG-teknologi. Hvorom kommende
RCT’er for abstracts (71,72) viser positive resultater, vil den specifikke danske MIG-løsning, iCura
trainers modenhed bevæge sig til fase 5. Domæne 1 ”helbredsproblem” vurderes tilstrækkeligt
belyst ved udgangspunkt i målgruppen i problemanalysens punkt 2.1 mens ”teknologi” er kort
beskrevet i tabel 1 under punkt 2.3. Domæne 2 og 7 omkring sikkerhed, juridiske aspekter og CEmærkning (69), afhænger i høj grad af modenhed af den specifikke MIG-løsning og beskrives
derfor ikke på et generelt niveau for MIG. Correira et al. (54) beskriver dog kort, at der i studiet
ikke blev fundet signifikante forskelle i antal af utilsigtede hændelser/bivirkninger ved MIG og
traditionel superviseret træning. ®
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Studie
Piqueras
et. al,
2013
(50)

Correia
et. al.
(54),
2018

Tabel 2 identificerede artikler omkring effekt af MIG til patienter med TKA/THA
Design
Deltagere
Intervention
Kontrol
MIGTeknologi
Fase 4
TKA
10 dage over 2 uger
10 dage over 2
Prototype MIG”RCT”
patienter
uger
teknologi:
n = 143
MIG 1 t/dag;
Superviseret
Computer (Asus
I: 72, K: 70 1. uge: superviseret ved genoptræning i
EeeTop 1602)
sygehus.
hjemmet 1
2 trådløse
72,4 %
t/dagen.
bevægelsessenkvinder
2. uge: uden
sorer ”Wagyro”
supervision - MIG i
(accelerometer,
Opstart 6,2
hjemmet, hvor
gyroskop)
dage efter
fysioterapeut tjekkede
monteres med
operation
compliance dagligt i
straps på lår og
ved sygehus softwareprogram og
underben
(med
kontaktede pt. om end
fysioterapi
nødvendigt
på sygehus
forinden)

Fase 4
Feasibility
studie

Patienter
med TKA
n = 59
I: 30, K: 29
Kvinder
78%
Opstart 710 dage

8 uger

8 uger

Instrueret i MIGhjemmetræning 5-7
gange om ugen –
compliance fulgt af
fysioterapeuter.
Ikke ekskluderet, hvis
compliance var under 5
gange ugentlig.

3 gange/ugen
superviseret
træning af 1
time. Instrueret i
at lave
supplerende
øvelser mindst 2
dage yderligere.
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Markedsført
MIG-teknologi:
”SWORD
Phoenix” (1)
3 bevægelsessensorer
(gyroskop,
accelerometer
og magnometer)

Resultat på udvalgte parametre

BIAS

Ens baseline ml. grupper på nær ved
TUG. (I:22,8 s. vs K: 18,9 s (p =
0.023))

-Ikke ens baseline på TUG -Stor dropout
-Ikke muligt at dobbeltblinde
-Manglende gennemsigtighed i
compliance og træningsvolumen ml.
de to grupper.

Afsluttet intervention, 2 uger:
Begge grupper forbedrede sig på alle
outcomes (AROM, muskelstyrke,
VAS-smerte, TUG, WOMAC).
I havde større effekt på AROM, (p =
0.045) og muskelstyrke (p = 0.011) –
(fortsat større ved follow-up, dog ikke
klinisk relevant)
3 mdr. Follow-up:
TUG: Ingen forskel i effekt ml.
grupper. Dog havde K lavere baseline
og derfor større effekter ml. de to
grupper (p = 0.008)
Ingen forskelle i effekt ml. grupper på
VAS, selvvurderet funktion
(WOMAC) og muskelstyrke (hase)
(p>0,05)
Ikke ens baselinedata (KOOS) ml.
grupper.
Afsluttet intervention 8 uger:
Begge grupper forbedrede sig klinisk
relevant ved TUG, ROM og KOOS.
I havde signifikant større effekter end
K på alle outcomes. Heriblandt
klinisk relevant effekt ved TUG.

-Ingen randomisering
-Interventionsgruppe havde lavere
baselinescore ved KOOS.
-Manglende gennemsigtighed om
compliance ml. de to grupper. ->
Effekter skyldes muligvis større
compliance og træningsvolumen ved
I.

efter
operation.

Juhl et.
al., 2016
(71)

Juhl et.
al, 2016
(72)

Konference abstract
for RCT

Konference abstract
for RCT

Patienter
efter THA
n = 148
I: 84, K: 87

Patienter
efter TKA
n = 111
I: 55, K: K

Suppleret med 3 gange
supervision i hjemmet
af fysioterapeuter (start,
4. uge og 8. uge)
2 gange supervision
med telefonopkald (2.
og 6. uge).
Mulighed for ekstra
supervision, hvis
nødvendig.
6 uger

Monteres med
velcrostraps.
Placeret på
afficeret ben, lår
og underben, og
overkrop. +
Tablet/smartpho
ne.
6 uger

Instrueret i MIG med
program indlagt i
smartphone.
Compliance og
livefeedback blev mål
Fysioterapeut
monitorerede
compliance i webportal
og justerede
progression med
patienten ved ugentlig
fremmøde
+ 1 x superviseret
holdtræning/uger
6 uger

2 x Superviseret
holdtræning/uge
ved
genoptræningsc
enter

Instrueret i MIG med
program indlagt i
smartphone.
Compliance og
livefeedback blev mål

2 x Superviseret
holdtræning/uge
ved
genoptræningsc
enter

6 uger
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Markedsført
MIG-teknologi:
”iCura trainer”
5 bevægelsessensorer:
bilateralt til lår
og underben +
en sensor til
lænd.
Monteres med
elastikbånd.

Markedsført
MIG-teknologi:
”iCura trainer”
5 bevægelsessensorer:
bilateralt til lår
og underben +

-Få deltagere i I med behov for mere
supervision: 1 ekstra supervision, 5
patienter; 2 ekstra supervisioner: 4
patienter.

Afsluttet intervention 6 uger:
Små signifikante forskelle (ikke
klinisk relevant, under 20 %) ml.
grupper til favorisering af K ved
funktionstest: 10-m. gangtest, 30RSS, TUG

Konference abstract
-Begrænset indsigt i metoder
-Ikke foretaget peer-review
-Risiko for bias
-fx manglende indsigt
inklusions/eksklusionskriterier for
patientgruppe

Ingen signifikante forskelle ml.
grupper på outcomes ved HOOS.
Det konkluderes, at der ses samme
effekter ved MIG + 1 x
supervision/uge som ved 2 gange
superviseret træning/uge
Afsluttet intervention 6 uger:
Små signifikante forskelle (ikke
klinisk relevant, under 20 %) ml.
grupper til favorisering af K ved
funktionstest: 10-m. gangtest, 30RSS, TUG

Konference abstract
-Begrænset indsigt i metoder
-Ikke foretaget peer-review
-Risiko for bias
-fx manglende indsigt
inklusions/eksklusionskriterier for
patientgruppe

Fysioterapeut
en sensor til
Små signifikante forskelle ml.
monitorerede
lænd.
grupper på outcomes ved KOOS til
compliance i webportal
Monteres med
fordel for K.
og justerede
elastikbånd.
progression med
Det konkluderes, at der ses samme
patienten ved ugentlig
effekter ved MIG + 1 x
fremmøde
supervision/uge som ved 2 gange
+ 1 x superviseret
superviseret træning/uge
holdtræning/uger
I: Interventionsgruppe; K: kontrolgruppe; TUG, Timed-Up-go test; KOOS/HOOS, Knee/Hip osteoarthritis outcome scale; ROM, Range-of-motion;
VAS, Visual analog scale; WOMAC, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
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På baggrund af MIG-teknologiens generelle modenhed gennemgås følgende domæner i næste
afsnit: ”Kliniske effekt og økonomiske aspekter”, organisatoriske aspekter samt patientperspektiv.
Sociokulturelle og etiske aspekter jf. domæne 7 vurderes tilstrækkeligt belyst igennem
organisatoriske aspekter og patientperspektiv.

2.4.3 Klinisk effekt og økonomiske aspekter
På baggrund af tilgængelig evidens vurderes MIG at kan være lige så effektiv som traditionel
superviseret genoptræning målt på patientens funktions- og smerteniveau (13,50,54,71,72), og
samtidigt delvist kan erstatte superviseret genoptræning i mere eller mindre grad. På baggrund af
variationer i studierne ved bl.a. længden af interventionsperioden (2-8 uger), mængden af
supplerende supervision med fysioterapeut (2-6 gange), og hvilken intervention kontrolgruppen har
modtaget, kan det være svært at sammenfatte effekterne, lave generelle konklusioner og overføre
genoptræningsmetoder og effekterne af MIG til en klinisk praksis. I denne sammenhæng er der i
forvejen uklar evidens omkring traditionel superviseret genoptræning til patienter med TKA/THA
(51), hvilket understøtter uklarheder indenfor genoptræning af denne patientgruppe. På baggrund af
resultater fra ikke publicerede RCT’er (71,72), vurderer evalueringsrapporten (13), at MIG kan
erstatte 1 ud af de traditionelle 2 ugentlige fremmøder til holdtræning på et traditionel 6 ugers
genoptræningsforløb. Ift. økonomiske aspekter, kan MIG give samme effekt på bl.a.
funktionsniveau og smerter, men til færre økonomiske ressourcer viser en buisnesscase tilknyttet
rapporten (13,74). På baggrund af MIG’s modenhed er der ikke identificeret videnskabelige artikler
til at afdække økonomiske aspekter om MIG.

2.4.4 Organisatoriske aspekter
Organisatoriske aspekter om MIG kan omhandle personalets, herunder fysioterapeuter og ledelse,
opfattelse af teknologiens ydelse og ændringer i arbejdstilrettelæggelse (68,69).
5.5.4.1 Ledelsens perspektiv
Fra ledelsens perspektiv er den største medgørende faktor til implementering af teknologi som
MIG, hvorvidt teknologien har en økonomisk gevinst for organisationen samlet (75). Omvendt kan
begrænset kendskab til økonomiske gevinster værre en barriere mod ledelsens opfattelse af MIG’s
gevinster for organisationen (75). En opgørelse fra danske kommuner viser dog, at flere danske
kommuner oplever økonomiske besparelser ved anvendelsen af digital understøttet genoptræning
som MIG, og at teknologien kan anvendes til at levere flere ydelser til samme afsatte rammer (12).
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5.5.4.2 Fysioterapeutens perspektiv
En indførelse af MIG i en sundhedsorganisation ved en top-down styret implementeringsproces
pga. ledelsens økonomiske overvejelser (76)) har en risiko for møde modstand mod forandringer
blandt fysioterapeuter (76). Den traditionelle fysioterapeutiske rolle er fra litteraturen kendt som del
i en ”hands-on”-kultur, da fysioterapeuter bruger hænder og fysisk kontakt i kommunikation med
patienter (77–80). Ved en indførelse af MIG i en sundhedsorganisation vil denne kultur ændres og
muligvis møde modstand mod forandring fx i form af ”frygten for det ukendte” (81), ”tab af
identitet” (82), ”ændring af magtforhold” (83) og ”sociale bånd brydes” (84)(76).
Et antropologisk feltarbejde fra tidligere nævnte projekt om MIG (13) viser, at implementering af
MIG kræver, at fysioterapeuten omstiller sig til nye roller og skal tillægge MIG-teknologien en
større autoritet i træningen (73). Heri kan en delvis erstatning af superviseret fysioterapi med MIG
give en risiko for ”tab af identitet” hos fysioterapeuten (85), med baggrund i en traditionel skepsis
hos fysioterapeuter ved en begrænsning af fysisk og visuel kontakt med telerehabilitering (86,87).
En begrænset oplevelse af autonomi og mulighed for egne kliniske beslutninger (88,89), kan give
en ”ændring af magtforhold” (83), hvilket kan også kan udfordre implementering af MIG.
Erfaring fra implementering af telerehabilitering (90–93) viser, at praktisk erfaring, tekniske
egenskaber og mangel på kliniske retningslinjer kan være barriere blandt fysioterapeuter, hvilket
kan udfordre en implementering af MIG og give modstand pga. ”frygten for det ukendte” (81).
Samtidig kan stigende arbejdspres og arbejdsomlægninger give udfordringer i
implementeringsprocessen (91,93).
Nævnte barrierer kan forklare, at fysioterapeuter kan havde den holdning, at teknologi til telerehabilitering, kun bør bruges som supplement til superviseret træning (92,94), hvilket kan være en
begrænsende faktor for implementering af MIG om at begrænse ressourcer på superviseret
genoptræning. Ikke videnskabelige erfaringer fra interventionsstudier i innovationsprojekt om MIG
(13) viser dog, at fysioterapeuter udtrykte stor tilslutning til iCura trainer, da det kan give et mere
fleksibelt tilbud, en motiverende og pædagogisk støtte og fremmer borgerens ansvar for
hjemmetræningen (13).

2.5.5 Patientperspektiv på MIG
For at opnå en succesfult implementering med MIG, er det relevant at medtage borgerens
perspektiv (69). Dette indebærer både kvantitative opgørelser til at give et generelt billede af
borgerens tilfredshed med MIG samt kvalitative erfaringer, der kan uddybe holdninger til at udvikle
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MIG (70). Tilfredshed og holdninger blandt borgeren er vigtigt og kan have betydning for
adhærencen til hjemmetræningen. Da tilfredsheden blandt borgere med genoptræningsforløb
korrelerer med vigtige kliniske outcomes for borgere med TKA/THA (95) kan borgeren i sidste
ende have en vigtig betydning for de økonomiske besparelser ved implementering af MIG (96).
Litteraturen viser varierende tilfredshed og holdninger blandt patienter til genoptræning med ny
teknologi, og at ikke alle patienter ønsker genoptræning med ny teknologi. Særligt ældre patienter
kan udvise modstand ved anvendelse af teknologier til telerehabilitering, hvor en oplevelse af
kompleksitet og manglende tekniske kompetencer kan være en stor barriere (97,98). Ligeledes kan
skepsis om effektiviteten af telerehabilitering (97) påvirke borgerenes præferencer og autonomi (se
SDT i afsnit 2.2.1) for traditionel genoptræning med supervision af fysioterapeut, hvilket kan være
en barriere for implementering af MIG. Omvendt kan uafhængighed af sundhedspersonale og øget
fleksibilitet være en facilitator for anvendelsen af teknologi og implementeringen af MIG (97).
Ved specifik litteratur omhandlende patientperspektiv til MIG er der kun identificeret erfaringer fra
omtalte ikke videnskabelig evalueringsrapport (13). Med manglende indsigt i metode og manglende
peer-review må resultaterne heri være stærkt behæftet med bias og lav grad af evidens.
I rapporten indgår bl.a. en kvantitativ tilfredshedsundersøgelse med patienter, der deltager i
projektet. Ud fra et selvkonstrueret spørgeskema med svar fra 266 patienter (svarprocent på 84%)
svarer 96 % enten ”meget enige” eller ”enige” i udsagnet om, at de er godt tilfredse med MIG.
Borgere, der har genoptrænet i et traditionelt genoptræningsforløb svarer 94 %, at de er ”meget
enige” eller ”enige”. Samtidig viser kvalitative erfaringer fra evalueringen, at MIG fremmer
borgerens motivation, ansvar og ejerskab for genoptræning. (13) I denne sammenhæng skal dog
nævnes, at projektet kun inddragede ”frivillige deltagere”, hvorfor holdningerne ikke nødvendigvis
er repræsentative for holdninger ved indførelse af teknologien i andre kommuner, når teknologien
skal anvendes som daglig drift.

2.5 Opsummering:
Med fremtidens stigende antal af borgere med behov for genoptræning efter TKA/THA og færre
ressourcer er der et behov for at begrænse ressourcer ved superviseret genoptræning ved i højere
grad at tillægge ansvaret i genoptræningen til borgeren ved hjemmetræning (7–9). Til at sikre
borgerens motivation, ansvar og compliance for hjemmetræning kan MIG-teknologi som iCura
trainer, være en løsning. MIG har potentiale til delvist at begrænse superviseret genoptræning og
Side 25 af 107

samtidig være lige så effektiv som traditionel superviseret genoptræning. Hermed potentielle
ressourcemæssige og økonomiske besparelser. (12,13)
På baggrund af få studier (50,54,71,72) og begrænset evidens, er det stadig uklart, hvor stor
effekten af MIG er i større fase 5 og 6 interventionsstudier. Hermed er der begrænset evidens for,
hvordan MIG præcist anvendes og implementeres i klinisk praksis og herunder, hvor meget
supplerende supervision, der er nødvendigt og optimalt i et behov for samtidig at begrænse
ressourcer og udgifter for superviseret genoptræning. På baggrund af teknologiens modenhed er der
derfor også begrænset kliniske erfaringer om MIG indenfor bl.a. organisatoriske aspekter og
patientperspektiv jf. MAST (69).
På trods af begrænset videnskabelig evidens, viser en opgørelse dog en stigende efterspørgsel og
afprøvning af MIG hos danske kommuner (12). Her kan manglende kliniske erfaringer omkring
patientperspektiver og organisatoriske aspekter jf. MAST (69) være en udfordring for
implementering af teknologi som MIG (75,93). Her er det bl.a. uvist, om ukendte barriere ved
implementering af MIG i klinisk praksis, kan være en risiko for ikke at opnå optimale effekter i
implementering i form af besparede ressourcer og økonomiske effekter (75).
Litteraturen anbefaler (75,93,99), at specifikke e-health-teknologier som MIG, evalueres ud fra
klinisk praksis i løbende stadier til at imødekomme implementering. Med manglende viden indenfor
organisatoriske aspekter og patientperspektiv omkring anvendelse og implementering af
telerehabiliteringsteknologier som MIG, efterspørger litteraturen derfor ydereligere forskning
herom (75,92). Her kan en identificering af potentielle facilitatorer og barrierer fra klinisk praksis
bidrage til den fulde hensynstagen i implementeringen af MIG. Denne viden er vigtig for
beslutningstagere som politikkere og ledere til at forstå specifikke barriere til at designe en
passende struktureret implementering, der imødekommer disse barriere (93). En klinisk evaluering
omkring holdninger fra praksis kan også være anvendelig for forskere til at bidrage til inspiration i
udviklingen i større effectiveness-studier. (93)
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3.0 Formål
Med begrænset videnskabelig litteratur om kliniske erfaringer med MIG og et samtidigt behov om
dette for at understøtte implementeringen, er formålet med projektet at identificere og understøtte
faktorer, der kan have en betydning for anvendelsen og implementeringen af MIG i klinisk praksis.
Dette skal bl.a. bidrage til at skabe løsningsforslag til inspiration for, hvordan faktorer og eventuelle
identificerede kliniske barriere kan understøttes for at fremme implementering af MIG med
begrænsning af konventionel superviseret genoptræning.

3.1 Problemformulering
1) Hvordan har forskellige faktorer betydning for anvendelsen og implementering af MIG i klinisk
praksis?
2) Hvordan kan udvalgte faktorer, herunder eventuelle identificerede barriere, understøttes for at
implementere MIG i klinisk praksis?

3.2 Problemafgræsning:
• Anvendelsen: Forstås som den praktiske brug af MIG i mødet ml. borger, MIG-teknologi og
fysioterapeut.
• Implementering: Forstås som forandringsprocessen ved en sundhedsorganisation indtil MIG
er i ”drift” (jf. Lewin (100) og Lyngdals (101) teori om implementeringsproces, se bilag 22)
• Forskellige faktorer: På baggrund af MIG’s modenhed afgrænses faktorer til organisatoriske
aspekter, patientperspektiv, driftsfunktion (teknologi), og sociokulturelle/etiske aspekter jf.
MAST (68). Detaljeret gennemgang af økonomiske aspekter med bl.a. businesscase og costbenefit-analyse er udenfor projektets ramme og afgrænsning.
• Ved implementering af MIG er der indforstået en begrænsning af konventionel superviseret
genoptræning – dette for at implementering af MIG skal kunne bespare ressourcer for
sundhedsorganisationen.
• Til del 2 vil der primært understøttes eventuelle identificerede negative faktorer.
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4.0 Metode
I dette kapitel præsenteres projektets valg af metoder. Indledningsvis præsenteres valg af design og
projektgruppens baggrund. Hernæst gives en beskrivelse en udvalgt specifik MIG-teknologi og
genoptræningscenter som case. Efterfølgende præsenteres dataindsamlings- og analysemetoder i
projektets fase 1 og 2. Sidst beskrives projektets etiske overvejelser.

4.1 Valg af design:
Med udgangspunkt i problemformuleringen, tog projektet udgangspunkt i den forstående
forskningstype, da det primært var ønsket at identificere og forstå forskellige kliniske faktorers
betydning på anvendelsen og implementering af MIG. Fra problemanalysen var det identificeret, at
implementering af MIG kan være et komplekst eksempel (102). med mulige barriere fra flere
domæner. Derfor var et case-studiedesign et ideelt valg til få en dybdegående forståelse af
eksemplet igennem en case taget i sin helhed og sin sammenhæng for at forstå komplekse kliniske
faktorers betydning på anvendelsen og implementering af MIG. Derfor blev der valgt et
genoptræningscenter som case til at få en helhedsforståelse af problemformuleringen i en klinisk
praksis. Fordelene ved case-studie-designet var især at kunne opspore de sociale processer ml.
forskellige omhandlende aktører, herunder MIG-teknologien, borgere, fysioterapeuter, ledere og
deres omgivelser og kontekst de agerede under. Dette til at kunne indfange udviklingsprocessen
med implementeringen af MIG og respektere kompleksiteten af sociale aktører og afhængighed af
omgivelserne (102).
Til at kunne besvare problemformuleringens 2 spørgsmål blev case-designet opdelt i 3 faser, se
figur 5. Indledende fase med dataindsamling skulle skabe et kendskab og forforståelse til casen, for
at kvalificere den senere analyse på baggrund af konteksten.
Fase 1 blev designet til at skulle besvare problemformulerings spørgsmål 1. For at kunne opnå en
forståelse for de forskellige faktorer relateret til klinisk praksis, blev der anvendt kvalitativ metode,
dels igennem en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang. Den fænomenologiske tilgang blev
anvendt til at få en forståelse af fænomenet igennem relevante aktørers oplevelse og meninger
heraf. Den hermeneutiske metode blev anvendt i analysen til at dels at sammenholde forskellige
informanters udsagt til et generelt niveau og dels at kunne sammenholde med projektets
forforståelse ift. casens kontekst. Ligeledes blev der anvendt videnskabelige litteratur til at hæve
fortolkningsniveauet (102).
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Fase 2 blev designet til at skulle besvare problemformuleringens spørgsmål 2. Med baggrund i
udvalgte faktorer i den hermeneutiske analyse i fase 1, blev der anvendt kvalitative dataindsamling
og analysemetoder kombineret med videnskabelig litteratur til at understøtte udvalgte faktorer jf.
problemformuleringen.

Indledende fase

Fase 1

Fase 2

•Telefonsamtaler
•Møder / ustrukturerede
interviews
•Observationer
•Tilsendt skriftligt
materiale

•DataIndsmaling
•Semi-struktureret
Interviews
•Fokusgruppeinterviews
•Observationer
•Analyse
•Kodning,
meningskondensering
og meningsfortolkning
•Litteratursøgning

•Dataindsamling
•Workshop
•Dataanalyse
•Meningskondensering
og meningsfortolkning
•Litteratursøgning

Figur 5: Figuren illustrere case-designets opdeling i 3 faser. I hver fase er der oplistet valg af metoder til
dataindsamling og analyse.

4.2 Refleksivitet og projektgruppens påvirkning
Da der i projektet blev anvendt kvalitative forskningsmetoder, er det kendt fra tjeklister som
COREQ (103), at afrapportering med beskrivelse af projektets refleksivitet er en styrke for
projektets transparens og vurdering af projektets gyldighed (103). Projektgruppens enlige medlem
havde en baggrund som uddannet fysioterapeut og kandidatstuderende i klinisk videnskab og
teknologi. Med denne baggrund var projektets forforståelse, at genoptræning er en nødvendighed
for optimalt funktionsniveau efter operation. Samtidig var forforståelsen i projektet præet af en
interesse og nysgerrighed for, hvordan ressourcer for genoptræning kan optimeres med af MIG med
baggrund i problemanalysen. Projektet havde ingen økonomiske interesser.
Alt dataindsamling og analyse blev i projektet foretaget udelukkende af projektets ene medlem, som
bl.a. havde tidligere erfaring fra andre projekter med kvalitative dataindsamlings- og
analysemetoder. Alle informanter anvendt til dataindsamling i projektet blev informeret om
interviewer og projektansvarliges baggrund som fysioterapeut, projektets udformning som speciale
og formålet her med.
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4.3 Valg af konkret MIG-teknologi
Til at kunne belyse anvendelse og implementering af MIG i en dansk klinisk praksis, blev der i
case-designet valgt at tage udgangspunkt i en konkret dansk MIG-teknologi, ”iCura trainer”. Dette
ud fra, at teknologien er markedsført og CE-mærket, og at iCura trainer bliver anvendt i stigende
grad i danske kommuner (12,104). I det følgende gives en beskrivelse af iCura trainers teknologi og
funktion på baggrund af evalueringsrapport (13), hjemmeside (104), en fremvisning ved
ustruktureret møde (bilag 4) samt projektets egne erfaringer efter en kort praktisk afprøvning.
Herefter gives en kort opridsning af andre aspekter fra evalueringsrapport. I projektets efterfølgende
kapitler benævnes iCura trainer kun som ”iCura”, medmindre andet er omtalt i pågældende sætning.

4.3.1 Beskrivelse af iCura trainer

Figur 6: iCura trainers hardware i kuffert bestående af smartphone, fem bevægelsessensorer, en stander,
brugervejledning samlet opladerløsning til alle sensorer.

iCura trainers hardware består af en smartphone tilkoblet fem bevægelsessensorer, der sammen
fremkommer i en samlet kuffert til patienten (se figur 6). De fem bevægelsescensorer placeres med
velcrobånd omkring livet, midt på låret og midt på underben. De fem sensorer oplades sammen i
kufferten, mens smartphonen oplades separat.
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Figur 7: Brugerinterface i iCura trainers app’ (13).
På startsiden (billede 1) ses 3 funktioner, I vidensbanken kan brugeren læse informationer om operation,
behandlingsforløb og andre praktiske spørgsmål. I opslagstavlen kan brugeren kommunikere via chat med
andre patienter eller med den tilknyttede fysioterapeut. I træningsfunktionen kan brugeren enten vælge
gangfunktion (hastighed og afstand via GPS) eller genoptræningsprogram (billede 2). Herunder ses en
statistik over den samlede træning. Når genoptræningsprogrammet er valgt, ses en interaktiv avatar, som
følger brugerens bevægelser og guider brugeren auditiv og med pile visuelt under øvelsen (billede 3).

Brugerinterfacet for borgeren består af en app’ med flere funktioner, der er uddybet under figur 8.
iCura trainers primære funktion består af et indlagt genoptræningsprogram under funktionen
”træning” (se figur 7). Her forbindes app’en til sensorerne i et interaktivt system. Ved hver øvelse
introduceres brugeren først til øvelsen med en video inden øvelsen udføres. Undervejs i øvelserne
bliver brugeren automatisk guidet via visuel og verbal livefeedback fra app’en, om øvelsen laves
med den rette kvalitet og kvantitet (se figur 8). Dette ud fra iCuras egen algoritme, hvor brugeren
bl.a. modtager feedback på kinematik som placering af ledstillinger samt kinetik i form af hastighed
under øvelsen. (13,104)
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Figur 8: Praktisk genoptræning med iCura trainer i hjemmet, hvor patienten vejledes med live-feedback
under øvelser (13).

Til at administrere borgerens træning kan fysioterapeuten anvende backend-softwaresystemet
”iCura Web” (se figur 9 og 10). Heri tilsendes automatiske informationer omkring patientens
compliance, hvorved fysioterapeuten får et overblik over patientens compliance ift. kvalitet og
kvantitet i det samlede øvelsesprogram. Herudfra kan fysioterapeuten forberede sig til næste fysisk
fremmøde med borgeren og vejlede borgeren på baggrund af informationer om compliance i websystemet. Samtidig kan en chatfunktion give mulighed for at kommunikere ml. borger og
fysioterapeut ved eventuelle spørgsmål imellem fremmøder. (13,104)
Øvelsesprogrammerne indlagt i iCura trainer kan enten manuelt designes af fysioterapeuten på
baggrund af en øvelsesbank eller udvælges ved præindlagte diagnosespecifikke øvelsesprogrammer. Disse kan også tilpasses af fysioterapeuten. Desuden har systemet indlagt en
automatisk progression således at efterhånden, som øvelserne laves med tilstrækkeligt kvalitet over
dage og uger, bliver øvelserne i programmet automatisk progredieret i sværhedsgrad for at opnå
optimale effekter med træningen. Denne autoprogression kan også tilpasses. (13,104)
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Figur 9: Screenshot fra iCura Web.
Oversigt over en patiens træning med iCura. Vandrette linjer er forskellige øvelser. Lodrette linjer er datoer.
Farven Grøn, Gul og Rød indikerer med hvilken kvalitet øvelsen er lavet (med iCuras egen algoritme)
Højden af den enkelte celle indikerer, hvor mange gentagelser patienten har taget ved den specifikke øvelse.
Rød vandrette streg indikerer ingen træning udført. Ved musen holdt over en specifik celle, fås kvalitative
informationer omkring feedback på øvelsen, herunder forklaring hvorfor cellen er gul eller rød. I menulinjen
øverst ses forskellige funktioner, der kan administreres. Ved ”hold” ses en liste over de forskellige hold, der
træner med iCura og deres compliance data. Ved ”beskeder” kan fysioterapeuten kommunikere med
patienten i en Chat-funktion (13).

Ved klik på enkelte øvelser fås et overblik over kvaliteten af øvelsen baseret på iCuras egen
algoritme (se figur 10).
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Figur 10: Eksempel på overblik over kvalitet ved ”Rejse-sætte-sig-øvelse” igennem flere datoer. Bemærk de
bestemte mål er angivet i % på baggrund af iCuras egen algoritme.

4.3.2 Erfaringer fra evalueringsrapport
Tidligere omtalt evalueringsrapport om iCura trainer er lavet på baggrund af et offentligt-privat
innovationsprojekt med opstart i 2012 bestående af fire kommuner Gentofte, Gladsaxe, LyngbyTaarbæk og Rudersdal og virksomheden ICURA ApS. Dette har ført til udviklingen af den konkrete
teknologi iCura trainer. Som en selvstændig del af projektet, er der senere udført et RCT-studie,
abstracts (71,72), med genoptræning af borgere med TKA/THA med iCura trainer sammenlignet
med konventionel superviseret holdtræning. Videnskabelige artikler heraf forventes senere
publiceret af forskningsansvarlig Carsten Juhl, Syddansk Universitet. Rapporten præsenterer
foreløbige resultater heraf. I rapporten præsenteres også ikke publicerede resultater fra kvalitative
undersøgelser med observationer, interviews og fokusgrupper af borgere og fysioterapeuter samt en
spørgeskemaundersøgelse omkring oplevelse og tilfredshed med iCura trainer. Til at vurdere
økonomiske effekter præsenteres resultater fra en udført buisnes case kort. (13) I det følgende
gennemgås kort udvalgte domæner fra evalueringsrapporten.
4.3.2.1 Helbredsproblem/Målgruppe
Det beskrives, at kommunerne forventer stigende antal genoptræningsplaner de kommende år til
borgere med TKA/THA. Målgruppen for genoptræning med iCura trainer er primært borgere med
TKA/THA, dog med forventninger om, at ICura trainer udbredes til genoptræning af borgere med
andre hofte og knæ-problematikker. Fra RCT-studiet var 40 % af egnede borgere med TKA/THA
inddraget som deltagere i studiet. Det forventes dog, at 60-70 % af borger med THA og 50-60 % af
borgere med TKA er egnet til at kunne træne med iCura trainer. (13)
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4.3.2.2 Driftsikkerhed:
Driftsikkerheden af iCura trainer og iCura web opleves som udmærket. Der opleves dog
driftsproblemer med kalibrering af sensorer og utilstrækkelig detaljeringsgrad i måling af kvalitet.
Samtidig er der også erfaret behov for support fra iCura, hvor både fysioterapeuter og borgere har
haft mulighed for at ringe til support ved driftsproblemer. Fra spørgeskemaundersøgelsen af
borgeres tilfredshed svarede 27% ”helt enige” eller ”enige” i, at de ofte var usikre på, at teknologien
virkede, når de trænede. (13)

4.3.2.3 Borgerperspektiv
Kvalitative erfaringer fra interviews med borgere og fysioterapeuter i evalueringsrapport viser, at
borgere oplever bedre støtte i hjemmetræning, og at der kan tilbydes et mere fleksibelt og
individuelt forløb, hvor borgere kan træne, når de vil, og hvor de vil. Herunder opleves iCura trainer
til at kunne fremme motivation, ansvar og ejerskab for egen træning. Fra spørgeskemaundersøgelsen med en svarprocent på 84% viser det, at 94% ud fra 266 borgere enten er ”enige”
eller ”helt enige” i et spørgsmål, om de er godt tilfredse med genoptræningsforløbet med iCura. (13)
4.3.2.4 Medarbejderperspektiv
Fysioterapeuter udtrykker tilslutning til iCura trainer og oplever det som fremtidens genoptræning.
Fysioterapeuter oplever en fordel ved iCura trainer, da denne tilbyder borgere et mere individuelt,
fleksibelt tilbud og giver fysioterapeuterne en bedre indsigt i borgernes hjemmetræning og grundlag
for en specifik og individuel vejledning. Samtidig kan iCura trainer være et pædagogisk værktøj,
der kan støtte, at borgerene tager ansvar for egen genoptræning. Som en udfordring oplever
fysioterapeuter, at deres rolle ændres til i højere grad at være teknisk konsulent, hvilket kræver, at
fysioterapeuter skal være teknologiparate og rustet til opgaven. (13)

4.3.2.5 Klinisk effekt og økonomiske aspekter
På baggrund af resultater fra abstracts (71,72) (se analyse i tabel 2) fra ikke publicerede RCTstudier, vurderes iCura trainer i rapporten at kunne erstatte 1 ud af de 2 ugentlige fremmøder til
superviseret holdtræning på et konventionelt 6 ugers genoptræningsforløb. Dette på baggrund af
ingen klinisk relevant forskel på funktionsniveau og smerter ml. genoptræning med iCura trainer og
1 ugentlig holdtræning vs. konventionel genoptræning med 2 gange ugentlig holdtræning.
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Ift. økonomiske aspekter, beskriver rapportens businesscase et potentiale for økonomiske
besparelser. Denne er beregnet på antagelser om anvendte fysioterapeutressourcer ved konventionel
genoptræningsforløb (introduktion + 11 gange holdtræning) og iCuraforløb (introduktion + op til 5
gange holdtræning), kørselsudgifter ved de to typer forløb, pris på iCura trainer og et samlet
gevinstpotentiale ved en omlægning til genoptræning med iCura. Herunder er det antaget, at alle
borgere anvender kommunal finansieret transport. På baggrund af disse antagelser forventes
ressourcer anvendt til fysioterapi reduceret med 16%, mens ressourcer anvendt til kørsel reduceret
med 40-50%. (13)

4.4 Valg af genoptræningscenter som klinisk praksis
Til at kunne besvare problemformuleringen, var det ønsket at finde en case, der kunne give en
dybdegående forståelse af MIG’s anvendelse og implementering i klinisk praksis. Med valg af
iCura som MIG-teknologi, var et inklusionskriterie, at genoptræningscenteret skulle anvende denne.
For at kunne belyse ”anvendelsen af MIG” skulle iCura være taget praktisk i brug til genoptræning
ved projektets henvendelse til casen. For at kunne belyse implementeringsprocessen fra opstarten
(jf. modeller fra Lewin (100) og Lyngdals (101)) skulle casen have indkøbt iCura trainer indenfor 6
mdr. ved projektets henvendelse for at begrænse recall bias.
Oplysninger om danske kommuner, der anvendte iCura trainer blev delt af firmaet iCura igennem et
uformelt møde, hvor ovenstående kriterier blev gennemgået. Heraf blev et kommunalt
genoptræningscenter udvalgt som case, da denne var eneste kommune, der opfyldte ovenstående
kriterier.

4.5 Beskrivelse af genoptræningscenteret
4.5.1 Indledende dataindsamling
Til at danne en forforståelse og kunne forstå og besvare problemformuleringen i sammenhæng med
casens kontekst, blev der foretaget en indledende dataindsamling. Heri var det bl.a. formålet at få
kendskab til genoptræningscenterets implementeringsproces indtil projektets opstart, relevante
aktører heri, strukturen for genoptræning af MIG samt kendskab til erfarede problemstillinger.
Informationer om dette blev indhentet via mailkorrespondancer, telefonsamtaler og uformelle
møder udviklingsterapeut (se bilag 3,4,7,9) samt noter fra deltagende workshop via Skype (bilag 8).
Dette blev suppleret med tilsendte skriftlige materialer fra genoptræningscenteret, hvoraf en
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praksisbeskrivelse gav et indblik i den overordnede skruktur for iCura-genoptræningsforløbet (se
bilag 2, 10, 11). Et kendskab til den praktiske anvendelse blev suppleret med noter fra deltagende
ustrukturerede observationer fra dels et introduktionsmøde ”forundersøgelse” til iCura ml.
fysioterapeut og borger (se bilag 5) samt observation af en holdtræning med iCura (se bilag 6).
Referater, noter og tilsendt skriftligt materiale blev gennemlæst og analyseret på et
overordnet/ustruktureret kvalitativt niveau til at give en beskrivelse af genoptræningscenteret og
dennes kontekst. Dette præsenteres i de efterfølgende afsnit 4.5.2 - 4.5.6.

4.5.2 Aktører og organisationsstruktur ved genoptræningscenteret
Aktører der har haft indflydelse på anvendelsen og implementering af iCura trainer ved
genoptræningscenteret er illustreret i figur 11. Genoptræningscenterets aktører er opdelt på
baggrund af organisationsstrukturen for det sundhedsprofessionelle bureaukrati jf. Mintzbergs
modeller (105) for organisationsstrukturer. Det sundhedsprofessionelle bureaukrati er bl.a.
kendetegnet ved, at beslutninger decentraliseres således, at fysioterapeuter bl.a. har ansvaret for at
evaluere genoptræningens effekt og heraf vurdere, hvornår et iCuraforløb kan afsluttes.

Figur 11 Organisationsdiagram jf. Mintzbergs model om det sundhedsprofessionelt bureaukrati (105) over
genoptræningscenteret relevante aktører og medarbejdere i implementeringen af iCurar. Mintzbergs
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definitioner for aktører er angivet som overskrift i anførselstegn.
Den operative kerne bestående af tre fysioterapeuter, er afgørende aktører i, hvordan iCura anvendes.
Teknostrukturen viser udviklingsterapeut 1 som ansvarlig for udvikling og implementering af iCura trainer.
Teamleder 1 i mellemledelsen er ansvarlig for iCura under ortopædkirurgisk team. Centerleder træffer
afgørende beslutning om investering af iCura med rådgivning fra udviklingsterapeut 1 og teamleder 1. iCura
trainers leverandør iCura ApS fungerer som støttestruktur til at varetage driftsproblemer og støtte til
udviklingsterapeut 1 undervejs i implementeringen.

4.5.3 Implementeringsprocessen hos genoptræningscenteret
Implementeringsprocessen med iCura for genoptræningscenteret inden og efter projektets kontakt
er præsenteret i figur 12.

Figur 12 - Tidlinje for implementeringsprocessen ved genoptræningscenteret. Farveinddeling i
mørkeblå/lyseblå indikerer implementeringsprocessen hos genoptræningscenteret inden og efter projektets
kontakt. Overskrifter i anførselstegn er efter Lewins teori om faser i en implementeringsproces (100).

Under ”Kortlægning” indgik ledelsens overvejelser (centerleder, teamleder 1 og udviklingsterapeut
(UT1)) om baggrund for implementering af iCura trainer. Disse oplistes nedenfor
Baggrundsovervejelser: (bilag 2 og 8)
• iCura trainer kan være en løsning på fortsat at levere genoptræning med god kvalitet ved en
oplevelse af stigende antal genoptræningsplaner.
• Økonomisk gevinst: Udregnet fra skabelon tildelt af iCura –med antagelser om
o 20 antal iCura enheder i brug
o 8 patienter og 2 fysioterapeuter pr. holdtræning
o 6 gange superviseret holdtræning pr. patient
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• Sammenhæng mellem genoptræningscenterets værdigrundlag: Mulighed for at differentiere
”ikke mere træning end borgeren har brug for” – levere et godt resultat til færre fremmøder
(baseret på evidens) – styrke borgerens ejerskab i genoptræningen.
• Interesse og nysgerrighed for velfærdsteknologi – På baggrund af resultater fra
evalueringsrapport med evidens for, at borgeren opnår et lige så godt resultat med et
ugentligt fremmøde kombineret med daglige hjemmetræning med iCura.
Ved opstart og ”gennemførsel” i april 2018 blev ledelse og alle genoptræningsenhedens
fysioterapeuter introduceret til iCura trainer med en workshop (se bilag 2) medarrangeret af
konsulent fra iCura. Heri indgik bl.a. ledelsens baggrund, organisering og mål for afprøvning, samt
en praktisk oplæring af teknologien. Heri blev det også det aftalt at ved tekniske spørgsmål fra
borgere eller fysioterapeut, kunne disse altid ringe til iCuras driftssupport.
I afprøvningsperioden på 3-4 uger, kunne fysioterapeuter afprøve teknologien på sig selv og få
praktiske erfaringer med systemet. Erfaringer fra procesperioden hertil bidrog til UT1’s
udarbejdede struktur for genoptræningsforløbet med iCura, som præsenteres i følgende afsnit 4.5.4
(se praksisbeskrivelse bilag 11).
Undervejs ved ”gennemførsel” i implementeringsprocessen, blev der løbende afholdt møder af ½
time hver anden uge med fysioterapeuter og ledelse, primært UT1, omkring erfaringer med brugen
af iCura. For at facilitere implementeringen af iCura blandt fysioterapeuter havde ledelsen
undervejs i processen gjort det klart, at indkøb af iCura ikke skulle afprøves som et projekt, der
havde mulighed for at ”gå i vasken”, men var er et forløb, der fremover fast skulle anvendes i
kommunen ved genoptræningscenteret (bilag 3). Fysioterapeuterne havde dog selv muligheden for
at forme og tilpasse iCuraforløbet, herunder bl.a., hvordan den supplerende holdtræning skulle
struktureres og tilpasses, og hvordan øvelsesprogrammet i iCura trainer skulle se ud som standard.

4.5.4 Struktur og organisering af iCuraforløb
Som udgangspunkt blev strukturen af iCura-genoptræning hos casen som anvist i tabel 4.
Struktureringen er gjort med UT1 og teamleders overvejelser omkring en økonomisk gevinst ved
besparede transportudgifter, bl.a. på baggrund af evalueringsrapport af iCura (13), samt
fysioterapeuters kliniske erfaringer om at imødekomme borgerens behov. En anvendelse af iCura til
borgere med hoftenær fraktur skyldtes dels praktiske omstændigheder, da denne målgruppe
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organiseres med samme holdtræning som borgere med TKA/THA samt begrænset variation i
genoptræning ml. disse målgrupper (106).
Tabel 3: Genoptræningscenterets struktur for iCura og traditionel genoptræning.
Ved første møde hos fysioterapeut ”forundersøgelsen” afgøres om patienten skal modtage iCura eller
traditionel genoptræning.
Forundersøgelse ved
Udvælgelse af borger til iCura eller traditionel genoptræning
Fysioterapeut
Borgere med TKA, THA eller hoftenær fraktur
iCuraforløb
Traditionel genoptræningsforløb
Fremmøde til
1 gang pr. uge i uge 1-4
2 gange per uge
holdtræning (med 5-8 1 gang hver 2.uge i uge 5-8
borgerer)
i alt 6 gange
i alt 16 gange
Indhold i
-Vejledning iCura
-Styrke- og funktionelle øvelser.
holdtræning
-Progression i iCura og
-Vejledning i smerter
tilpasning af program
-Vejledning i smerter
-Supplerende genoptrænings
øvelser; herunder fx
styrketræning i maskiner
Hjemme øvelser
iCura: Hver dag bevægelighed Instrueres i daglige hjemmeøvelser til holdtræning
3 gange i ugen styrke og
funktionelle øvelser.
Længde af forløb
8 uger
8 uger
(som udgangspunkt)

Forundersøgelsen er borgerens første møde med fysioterapeut, hvor der optages anamnese og
gennemgås målsætninger for kommende genoptræningsforløb. Heri udvælges om borgeren skal
modtage traditionel genoptræning eller genoptræning med iCura. Efter erfaringer i processen om, at
fysioterapeuter tilgodeser borgere til traditionel genoptræning i udvælgelsen, var det besluttet af
ledelsen, at som udgangspunkt skulle iCuraforløbet anvendes til alle borgere i genoptræning med
TKA/TKA og hoftenær fraktur (se bilag 3). I udvælgelsen af borgere til iCura-genoptræning blev
der anvendt et vurderingsark (se bilag 10) til at notere, hvorfor borgeren blev ekskluderet eller
inkluderet til iCuraforløb. Heraf blev noteret information om manglende teknologiske kundskaber,
kognitive vanskeligheder, eller manglende danskkundskaber. Dette skulle anvendes til senere
evaluering af passende målgruppe og størrelsen heraf ved workshop 2 (bilag 8).
Forundersøgelsen bliver varetaget ca. 5 fysioterapeuter. Heraf havde en fysioterapeut (F3) i praksis
stået for størstedelen af rekruttering af borgere til iCuraforløb. Til varetagelsen af den supplerende
holdtræning, blev der udvalgt to fysioterapeuter (F1 og F2), der sammen to gange ugentligt har
varetaget holdtræning af max 8 borgere.
Til holdtræning er der afsat 30 min forud for holdtræning, hvor fysioterapeuter kan anvende iCura
web til at tjekke compliance, kvalitet i udførsel af øvelserne og tjekke chatbeskeder.
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4.5.5 Udfordringer og fremtidsperspektiver fra evaluering
Ved ”evaluering” september 2018 blev der afholdt anden workshop (se bilag 8) arrangeret af iCura
til en opsummering omkring de tilstedeværende erfaringer med iCura. Her erfarede projektet bl.a.
følgende udfordringer:
• Fysioterapeuter oplever en ny opstrammet struktur for iCuraforløb med begrænset
superviseret holdtræning (se tabel 4). Efter ledelsens erfaringer med, at flere iCuraforløb var
blevet forlænget af fysioterapeuter, havde ledelsens opstrammet strukturen, således at
iCuraforløb kun undtagelsesvis kunne forlænges udover 8 uger ved et fagligt argument for
teamlederens accept. Denne struktur er imod, hvad fysioterapeuterne ”plejer at gøre” i den
traditionelle genoptræning og kan påvirke en ændret arbejdsrolle.
• Udfordringer med indhold til holdtræning. Fysioterapeuter ønsker mulighed for supplerende
øvelser, da udelukkende vejledning i iCura kan blive ”for kedeligt”. Fysioterapeuter har fået
lov til at lave supplerende øvelser med det formål at forberede borgere på at fortsætte
vedligeholdende træning efter afslutning af genoptræning. UT1 sætter dog stadig
spørgsmålstegn ved, hvor meget supplerende træning er optimalt.
• Fysioterapeuter beskriver begrænset anvendelse af chatfunktion og iCura web.
• Inklusion af egnede borgere giver udfordringer for fysioterapeuter. Udvælgelsen bliver dog
bedre med flere erfaringer.
• Fysioterapeuter oplever tekniske udfordringer som fx omkringkalibrering mm. af iCura.

4.5.6 Mål og fremtidsperspektiver
Fra workshop 2 blev der erfaret følgende fremtidsperspektiver af ledelsen i implementeringen af
iCura.
• Fastholde struktur for iCuraforløb med samme længde og antal superviseret fremmøder som
angivet i tabel 4.
• Fastholde 60 % og evt. øge til 65-70% egnede borgere til iCura (fra målgruppen med
TKA/THA og Hoftenær fraktur)
• Nedsætte fremmøde for ressourcestærk borger.
• Anvende måleredskaber til evaluering (KOOS/HOOS, Funktionstest TUG, RSS osv.)
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4.6 Litteratursøgning
Litteratursøgning blev foretaget ved en kontinuerlig proces i gennem projekts forskellige faser.
Til først at danne et overblik og få et overordnet kendskab til forskellige emner under
problemanalysen, blev der foretaget simple søgninger i søgedatabaser som Google, Google Scholar.
Dette bidrog bl.a. til indsamling af forskellige rapporter, evalueringer, kliniske retningslinjer og
relevante hjemmesider til problemanalysen. Samtidig blev en simple søgning i Pubmed anvendt til
at få kendskab til specifikke søgetermer, der kunne anvendes i den systematiske søgning.
Systematiske litteratursøgning i databaserne Pubmed og Embase blev anvendt undervejs til både
problemanalyse, metodeovervejelse og som inddragelse i analysen af dataindsamlingens fund. I
problemanalysen blev systematisk litteratursøgning eksempelvis anvendt til få kendskab til
evidensen omkring forskellige domæner relateret til MIG’s anvendelse og implementering.
Herunder eksempelvis emner som MIG’s effekt til patienter med TKA/THA og artikler omkring
fysioterapeuter og patienters holdning til MIG. Den systematiske søgning blev foretaget via
bloksøgninger med brug af boolske operatorer AND og OR (se bilag 1 for eksempler på
bloksøgninger). Relevante artikler til specifikke emner blev udvalgt på baggrund med
gennemlæsning af titel og abstract.
Til at supplere relevante videnskabelige artikler og kunne se udover eventuelle artikler, der ikke var
fundet under bloksøgning, blev der foretaget kædesøgning igennem relevante referencer samt
citationssøgning ved brug af databasen Web of Science. Her blev artikler omkring effekten af MIG
gennemtjekket med citationssøgning for at gøre søgningen omkring evidensniveauet mere sensitiv
Til analyse af fund under fase 1 og 2 blev litteratur fra problemanalysen anvendt i det omfang, at
det var tilstrækkeligt. I det tilfælde, hvor dette ikke var tilstrækkeligt, blev der suppleret med simple
søgninger på Pubmed og Web og Science efter relevante interventionsstudier og oversigtsartikler
herom.

4.7 Fase 1 - Dataindsamling og analyse
Til at belyse problemformuleringens del 1 relateret til dels ”anvendelsen af MIG” og dels
”implementering af MIG” var det ønsket at få belyst fænomenet igennem relevante aktørers
perspektiv for at kunne give en omfattende forståelse af faktorers betydning. Til at belyse
anvendelsen var både fysioterapeuter og borgeres perspektiv ønsket, da begges perspektiv og
holdning til anmeldelse af MIG er vigtige i accepten af MIG i klinisk praksis (107). Til at belyse
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implementeringen var det på baggrund af problemanalysen relevant at inddrage både
fysioterapeuter og andre medarbejdere, som fx ledere i sundhedsorganisationen, som kunne have
betydning for implementering af MIG hos casen.

4.7.1 Semi-strukturerede interviews med fysioterapeuter
Til at belyse fysioterapeuters perspektiv ift. den praktiske anvendelse og implementering af MIG,
blev der anvendt semi-struktureret interviews som dataindsamlingsmetode. Semi-struktureret
interviews blev valgt som metode for at kunne analysere den individuelle oplevelse hos den enkelte
fysioterapeut af organisatoriske aspekter, driftsfunktion, og sociokulturelle/etiske aspekter (se
problemafgrænsning) jf. MAST (68). Semi-struktureret metode blev valgt, da dette ville være en
fleksibel metode til at stille udbydende spørgsmål og belyse nye emner undervejs i interviewet.
(108)
Da formålet med interviewene var at indfange fysioterapeuters oplevelse af anvendelsen og
implementering af MIG var inklusionskriteriet for informanterne, at de skulle anvende iCura i
praksis ugentligt. Udvælgelsen blev gjort i samarbejde med casens udviklingsterapeut (UT1), der
fungerede som projektets kontaktperson. Da der i praksis ved casen kun var tre fysioterapeuter, der
ugentligt anvendte iCura trainer, blev disse tre fysioterapeuter udvalgt. Heraf havde to
fysioterapeuter (F1 og F2) primært ansvaret for holdtræning med iCura trainer, mens den sidste (F3)
primært stod for introduktion og forundersøgelse af borgeren til iCura-genoptræningsforløb. Derfor
blev der afholdt tre interviews.
Som forberedelse til interviewene blev der udformet en interviewguide (se bilag 12). Denne blev
udformet fra problemformuleringens del 1 og problemafgrænsningen igennem en
operationaliseringsproces (102) til udretning af emner. Til at belyse ”anvendelsen” blev der opdelt
emnerne ”brugervenlighed”, ”anvendelighed” og ”attitude til teknologien” med inspiration fra
Theory Acceptance Model (TAM) (109), se bilag 20, der var anvendelig til at kunne udforske
forskellige faktorers betydning for fysioterapeuternes accept af anvendelsen af iCura. Herunder blev
der tilknyttet et tema ”Anvendelighed af iCura web” på baggrund af forforståelsen om begrænset
anvendelse.
Til at belyse ”implementering” blev der opdelt emnerne: ”Sociokulturelle/etiske aspekter/terapeutpatientforhold” med inspiration fra MAST (68,69) samt forforståelse om en ændret arbejdsrolle;
”Implementeringsproces”, dels med inspiration fra organisatoriske aspekter i MAST og
forforståelse om casens aktører; ”Strukturens indflydelse” med inspiration i forforståelsen omkring
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casens udfordring med ny struktur. Til hvert emne blev der udrettet et forskningsspørgsmål,
dertilhørende åbne interviewsspørgsmål samt uddybende spørgsmål med stikord.
For at teste interviewguiden og sikre korrekt forståelse at spørgsmål hos informanter, samt vurdere
længden af interview, blev der lavet et pilotinterview med en fysioterapeut med kendskab til
telerehabilitering og teknologi indenfor genoptræning. Herefter blev interviewguiden justeret for
mindre ændringer i formuleringer af spørgsmål.
Inden interview blev afholdt, blev der tilsendt deltagerinformation (se bilag 16) for at informanter
havde tilstrækkeligt kendskab til formålet med interviewet inden dette blev afholdt.
Interviewene blev afholdt i et mødelokale ved genoptræningscenteret indlagt i arbejdstiden, hvor
der var afsat 1 time til hver interview. Inden interviewets start blev der underskrevet skriftligt
samtykke af informanterne.
Alle interviews blev optaget på diktafon og efterfølgende behandlet fortroligt og anonymt.

4.7.2 Fokusgruppeinterviews med borgere
Til at belyse faktorer ift. den praktiske anvendelse jf. problemformuleringen, var det relevant at
inddrage patienters perspektiv. Til at udforske patienters erfaringer, oplevelser og holdninger til
MIG, blev der valgt fokusgruppeinterviews som metode. Denne metode blev valgt pga. af dens
egnethed til at få mange forskellige synspunkter fra informanter på en gang set ift. projekts
ressourcer (108). Metoden blev også valgt med baggrund i, at moderator kunne præsentere emner
og facilitere til at skabe en gruppedynamik med en eksplorativ vinkel, hvor patienterne selv kunne
drøfte og komme frem til relevante emner til besvarelse af problemformuleringen (108,110).
Til både at begrænse recall bias (111) og samtidig tage højde for praktiske omstændigheder med
informantdeltagelse, blev der valgt at belyse patienters perspektiv igennem en stikprøve fra borgere,
der ved projektets tidspunkt var i et genoptræningsforløb med iCura trainer ved
genoptræningscenteret. En stikprøve af heterogene informanter, ift. hvor langt borgere var
undervejs i det aktuelle genoptræningsforløb, kunne være en fordel til at belyse om temaer var
generelle undervejs i hele forløbet eller kun var gældende ved opstart eller afslutning af forløbet.
Ved projektets kontakt, havde casen to forskellige hold, hvorfor der blev valgt to fokusgruppe
interviews med disse to hold af praktiske hensyn og at for sikre en gruppedynamik imellem
informationerne, da de herved på forhånd kendte hinanden fra holdtræningen. Heraf blev der
afholdt to fokusgruppeinterviews med henholdsvis 4 og 3 informanter.
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Som forberedelse til fokusgruppeinterviewene blev der lavet en interviewguide (se bilag 12).
Emnerne blev opdelt i: ”Anvendelighed” og ”Brugervenlighed” med inspiration fra TAM;
”Attitude/autonomi” med inspiration fra dels TAM og SDT; ”Samhørighed og kompetencer” med
inspiration fra SDT; ”Sociokulturelle/etiske aspekter/terapeut-patientforhold” med inspiration fra
MAST (69); ”Behov for holdtræning og indhold” med baggrund i forforståelsen omkring casens
udfordring med ny struktur; ”Anvendelighed af iCura web” på baggrund af forforståelsen om
begrænset anvendelse. Til hvert emne blev der udrettet et forskningsspørgsmål, dertilhørende åbne
interviewsspørgsmål samt uddybende spørgsmål med stikord.
Inden interviewene blev der igennem UT1 tilsendt deltagerinformation (se bilag 16) til de aktuelle
borgere på holdende.
Som forberedelse inden det konkrete interview deltog moderatoren ved den forgående holdtræning
eftersom alle borgere takkede ja til at deltage. Dette dels for at kunne skabe tillid til borgerene og
dels til at have en forforståelse for borgernes senere udsagn. Af praktiske grunde blev
fokusgruppeinterviewene afholdt i et mødelokale efter den konkrete holdtræning for det specifikke
hold. Her blev der afsat 1,5 time. Inden interviewene startede, blev der tildelt og underskrevet
skriftligt informeret samtykke. Interviewene blev optaget på diktafon.

4.7.3 Observationer af holdtræning med iCura trainer
Observationer blev valgt som metode med det hovedformål, at skabe en kontrast og triangulering af
fysioterapeuter og borgeres oplevelse af emner fra interviewguides relateret til ”anvendelsen” af
iCura. Observationerne var særligt egnet til at få en dybere indblik i faktorer, der kunne have
betydning for ”brugervenlighed” og ”anvendelighed” (TAM) bl.a. med baggrund i projektets
forforståelse om tekniske udfordringer med iCura. Til dette blev der udrettet en blanding af en
struktureret og ustruktureret observationsguide (se bilag 13). Heri var placeret et skema til
udfyldelse af træningens indhold af forskellige elementer og spørgsmål fra borgere, som skulle
triangulere informanters udtalelser indenfor emner som ”anvendelighed”, ”struktur” og ”behov for
holdtræning og indhold” fra interviewguides. Til at triangulere fysioterapeuters holdning om
”struktur” samt ”anvendelighed” blev der observeret, hvordan der blev anvendt måleredskaber som
evaluering til holdtræning.
Under ustrukturerede observationer, skulle der tilføjes observationer som tekniske problemer med
iCura, som kunne triangulere temaer som ”brugervenlighed” og ”anvendelighed”. Vurdering af
fysisk niveau af borgere, skulle bruges som baggrundsviden til informanters udtalelser omkring
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”anvendelighed”. Dette med baggrund i eventuelle forskelle i præferencer og motivation på
baggrund af individuelle kompetencer jf. SDT (46). Observation af fysioterapeuters anvendelse af
iCura web inden holdtræning, skulle triangulere ”anvendelighed af iCura web”.
Der blev lavet to observationer af de to forskellige akutelle hold med iCura holdtræning.
Observationerne havde lokation i et træningslokale ved genoptræningscenteret. Observationerne af
det specifikke hold af borgere lå på dagen forinden til det senere fokusgruppeinterview med de
samme borgere (se afsnit 5.7.2). Et sekundært formål med observationen var her dels, at kunne
skabe tillid til borgerne inden den senere observation, samt evt. at kunne bruge observationer som
uddybende eksempler til fx tekniske udfordringer under de åbne interviewspørgsmål. Da interviews
foregik umiddelbart efterfølgende, var der ikke mulighed for at tilføje disse direkte i
interviewguiden.
Der blev valgt en ”deltagende observation” som metode (102), hvilket bl.a. gav mulighed for at
stille uddybende spørgsmål til borgere og fysioterapeuter under holdtræningen. Under
observationerne blev noter nedskrevet. Disse blev på samme dag renskrevet (se bilag 14 og 15), for
at notere eventuelle observationer, der ikke var blevet noteret og samtidig forstå noterne i sin fulde
sammenhæng.

4.7.4 Semi-struktureret interview med udviklingsterapeut
Til at belyse problemformuleringens perspektiv omkring implementering af MIG fra et andet
perspektiv end fysioterapeutens, var det relevant også at inddrage andre medarbejdere fra andre
hierarkier i casens organisation, herunder mellemledelse, topledelse og udviklingsterapeuter, da
disse også havde haft indflydelse på implementeringsprocessen.
Da økonomien er en afgørende barriere/facilitator i implementeringen af MIG (112), var det ønsket
at inddrage en medarbejder, der havde indsigt i ledelsens økonomi. Samtidig var det vigtig at få
belyst implementeringsprocessen fra ledelsens perspektiv, hvorfor medarbejderen skulle være en
vigtig aktør i heri. Med disse kriterier blev en udviklingsterapeut (UT1) valgt som informant, da
denne havde haft en afgørende rolle undervejs i hele implementeringen. Af praktiske hensyn, var
det ikke muligt at få perspektiv fra centerleder og teamleder 1.
Et semi-struktureret interview blev valgt som dataindsamlingsmetode med det formål at kunne få en
forståelse af ledelsens erfaring og holdning til implementeringen og senere kunne analysere dette
perspektiv ift. problemformuleringen. Til dette formål blev der udarbejdet en interviewguide (se
bilag 12). Interviewguiden blev udarbejdet igennem en operationaliseringsproces til at besvare
Side 46 af 107

implementering med følgende emner: ”implementeringsproces” med inspiration i organisatoriske
aspekter fra MAST (69) samt forforståelsen om casens implementeringsproces; ”inklusion”,
”struktur”, ”mål og fremtid”, ”Anvendelighed af iCura web” med inspiration fra projektets
forforståelse om casens erfaringer hertil; samt ”Anvendelighed og Økonomi” til at evaluere
økonomiske aspekter på implementering med inspiration fra TAM og MAST.
Forud for interviewet var informanten gjort mundtlig opmærksom på formålet med interviewet.
Inden interviewet blev der afgivet skriftligt samtykke.
Af praktiske hensyn blev interviewet foretaget via videokonsultation med Skype. Videokonsultation
blev vurderet tilstrækkeligt egnet som alternativ til et fysisk interview ift. at kunne analysere
informantens udsagn i sammenhæng med kropssprog og ansigtsmimik, der kan være vigtig i
forståelsen af informantens udsagn (108).

4.7.5 Dataanalyse
Alle lydoptagelser fra semistruktureret interviews og fokusgruppeinterviews blev gennemlyttet og
transskriberet ordret efter informantens udsagn. Taleord som ”øh”, blev udeladt for at støtte
forståelsen og flowet i transskriberingen.
For at forstå den enkelte informants udsagn i fokusgrupperne og samtidig anonymisere de
inddragede aktører i informanternes udsagn, blev de syv borgere navngivet B1-B7, de tre
fysioterapeuter F1-F3 og udviklingsterapeuten UT1. Andre elevante aktører omtalt i interviews
(som fx centerleder, teamleder) blev også anonymiseret. Ved udsagn med en indforstået kontekst,
blev der i transskriberingen tilføjet en parentes med konteksten, for senere at kunne forstå udsagnet
i sin helhed.
Herefter fulgte en samlet kodning (108) af både transskriberinger og noter fra observationer i
programmet nVivo 12 (113). Overordnet set blev koder fordelt igennem de to overordnede emner
”anvendelsen” og ”implementering” jf. problemformuleringen.
Kodning til ”anvendelsen” var dels teoristyret ud fra TAM (109), til at senere at kunne identificere
og fortolke positive og negative faktorers betydning igennem ”brugervenlighed”, ”anvendelighed”
”holdning/attitude” på anvendelsen. Koder til ”implementering” var dels teoristyret på baggrund af
emneopdelinger fra interviewguiden og dels datastyret ved en induktiv metode inspireret af
Grounded theory, hvor nye koder og temaer på tværs af datamateriale blev dannet efterhånden som
de forskellige transskriberinger og noter blev gennemlæst (108). Kodningen blev foretaget i en
længere proces, hvor der til sidst blev opsamlet et kodetræ (se bilag 19) med temaer og undertemaer
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fordelt ud på de to overordnede emner fra problemformuleringen ”anvendelsen” og
”implementering”.
Herefter fulgte der en analyse og fortolkning med inspiration i Kvales meningskondensering (114)
og meningsfortolkning (108). I meningskondenseringen blev udvalgte citater relateret til temaer og
specifikke koder omformuleret til korte, præcise og generelle udsagn. Meningsfortolkningen blev
gjort ud fra dels en commonsense-forståelse (108), hvor udsagn, koder og temaer blev fortolket på
tværs og sammenlignet med konteksten hos casen og dels en teoretisk forståelse (108), hvor der
blev inddraget fortolkningsteorier som fx TAM og ”ADKAR-modellen” (115) (se bilag 21) samt
videnskabelig litteratur til evt. at understøtte fund.
Til emnet ”anvendelsen” blev der anvendt TAM til at kunne identificere positive faktorer under
”brugervenlighed” og ”anvendelighed” og samtidigt eventuelle negative faktorer ”problemer og
mangler” der kunne påvirke ”attitude/holdning” og have en betydning for anvendelsen af MIG. Til
emnet ”implementering” blev forskellige temaer og undertemaer fortolket med ADKAR til at kunne
være positive faktorer og facilitatorer, og med domæner fra MAST og organisationsteori som
modstand mod forandring (76) til at kunne være negative faktorer og barriere i implementeringen af
MIG. Samlet skulle analysen besvare problemformuleringens del 1 og slutteligt danne en oplistning
af positive og negative faktorer til dels anvendelsen og implementeringen af MIG som grundlag for
dataindsamling og analyse i fase 2.
Som arbejdsredskab blev der hentet inspiration fra analyseskema til meningskondensering og
meningsfortolkning af Launsø et al. (s. 102). Se eksempel på analyse og fortolkning i bilag 18.

4.8 Fase 2 - Dataindsamling og analyse
I fase 2 var formålet at understøtte udvalgte faktorer til implementering. Ved en eventuel
identificering af negative faktorer og barriere til anvendelsen og implementeringen, var det primært
formålet at understøtte og imødekomme disse. Herunder var et sekundært formål at understøtte
eventuelle fakturer til fremtidsperspektiver for casen, der kunne understøtte implementeringen. I
tilfælde af, at projektet ikke identificerede negative faktorer, var et alternativ til projektet, at
understøtte identificerede positive faktorer til anvendelsen og implementering.

4.8.1 Workshop
Til at belyse hvordan faktorer kunne understøttes, blev der valgt en workshop som metode. Valget
af workshop som metode blev gjort, da denne var en hurtig måde at foretage en brainstorming
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omkring mulige løsninger med relevante aktører (116). Her gav workshoppen mulighed for at styre
og facilitere til, at deltagere kom omkring udvalgte emner men samtidig også gav mulighed for, at
aktører kunne indgå i en dialog og diskussion med hinanden i en kreativ proces til at komme med
nye løsninger (116).
Til at understøtte faktorer til implementeringen af MIG, var det hos casen relevant at inddrage de
aktører, der havde haft eller skulle få en indflydelse på implementeringen af iCura; heri relevante
fysioterapeuter, der anvendte eller skulle anvende iCura i praksis samt ledelse/udviklingsterapeuter,
der havde indflydelse i implementeringen. Ift. udviklingsmuligheder ved tekniske faktorer med
iCura, var det også ønsket at inddrage en medarbejder fra leverandør og udvikleren iCura ApS.
Rekrutteringen af relevante medarbejdere og konsulent fra iCura ApS blev rekrutteret igennem
UT1, der tilmeldte det antal, der var praktisk muligt. Hertil modtog deltagere skriftlige
deltagerinformation pr. mail.
Deltagere til workshoppen bestod af følgende:
• 3 fysioterapeuter (F2, F3 – og en nyansat fysioterapeut (F4))
• 1 Teamleder
• 2 Udviklingsterapeuter (udviklingsterapeut 1 og 2)
• 1 Konsulent fra iCura (deltagene på Skype)
Workshoppen blev afholdt ved casens egne rammer i et mødelokale ved genoptræningscenteret.
Dette af praktiske grunde og for at skabe tryghed blandt de deltagende. Der blev afsat 1,5 time til
workshoppen indlagt i arbejdstiden.
For at holde tidsplanen og sikre, at der blev brainstormet på løsninger til forskellige faktorer
fremkommet i fund ved fase 1, fungerede projektets forfatter som facilitator.
Strukturen blev udformet todelt med indlagt 10 min. pause. De to halvdele blev opbygget omkring
de to overordnede emner ”anvendelsen” og ”implementering” relateret til problemformuleringen.
Hver halvdel indeholdte en kort gennemgang af projektet fund af faktorer til emnet, brainstorm på
mulige løsninger relateret til opdelte faktorer udvalgt af facilitator, samt en mundtlig opsamling
med deltagerenes uddybende kommentarer hertil.
Til at præsentere workshoppens forskellige punkter, blev der anvendt en PowerPoint-præsentation
(se bilag 23).
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Til brainstorming blev der valgt en digital skriftlig mindmapløsning via padlet.com. Dette dels for
at tage højde for, at alle medarbejdere kunne blive hørt lige meget, og dels for at denne metode
kunne facilitere til en kreativ proces med idégenerering imellem medarbejderenes forskellige
forslag. Medarbejdere havde derfor på forhånd medbragt tablets eller laptops, da disse var
nødvendige herfor.
Ved de to brainstormings havde facilitatoren på forhånd udvalgt faktorer fra fund i fase 1 (se
screenshots af brainstormings i bilag 25). Til hver af faktorerne havde deltagerne mulighed for at
skrive anonyme forslag ind på en digital opslagstavle via et link tildelt ved workshoppen. Her
kunne deltagerene se de forskellige forslag på egen tablet eller via projekter, efterhånden som disse
blev tilføjet. Dette gav samtidig muligheden for, at deltagerne kunne kommentere på hinandens
løsningsforslag. For at tage højde for en stram tidsplan, blev der af facilitator gjort opmærksom på,
at deltagerne kun skulle bruge tid på de udfordringer, der gav mening for dem individuelt.
Brainstormingerne blev afrundet med en mundtlig opsamling, hvor deltagerne havde mulighed for
tilknyttende kommentarer til de løsninger, der var væsentlige at drøfte for deltagerne.
Til dataindsamling blev der downloadet de fremkommende løsningsforslag fra brainstormingen (se
bilag 26). Tilmed blev workshoppen optaget på diktafon til at gennemlytte mundtlige kommentarer
til løsningsforlag. Lydoptagelsen blev anvendt som redskab til et nedskrevet referat om tilknyttende
kommentarer til løsningsforslag (se bilag 24).

4.8.2 Dataanalyse af forslag
Forslag fra workshoppen og referat om tilknyttende mundtlige bemærkninger blev gennemlæst,
kodet, meningskondenseret og oplistet ud fra de på forhånd udvalgte faktorer til workshoppens
brainstorming.
Til at uddybe hvordan workshoppens løsningsforslag kunne understøtte de individuelle faktorer jf.
problemformuleringen, blev der til hvert løsningsforslag tilføjet en kort diskussion med inddraget
videnskabelig litteratur eller teoretiske modeller, hvorom dette var muligt for det enkelte forslag.
Dette for at hæve fortolkningsniveauet (102). Ved udvalgte faktorer, hvor der ikke var tilføjet
forslag fra workshoppen, diskuterede projektet løsningsforslag med baggrund i den videnskabelige
litteratur.
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4.9 Etiske overvejelser
Projekt blev ikke anmeldt til videnskabsetisk komite, da projektet ikke indeholdte forsøg på
menneskelige individer eller anden test af biologisk materiale (komitélovens § 2, nr. 1)., er et
klinisk forsøg med lægemidler på mennesker (komitélovens § 2, nr. 2 eller er en klinisk afprøvning
af CE-mærket udstyr (komitélovens § 2, nr. 3) (117)
(94). Projektet blev ikke anmeldt til datatilsynet, da der ikke blev behandlet personhenførbare
oplysninger (§6) om fortrolige oplysninger (§7-8) jf. persondataloven (118).
I henhold til Helsinki-deklarationen (119), blev der forud for alle interviews og workshop givet
skriftlig deltagerinformation (se bilag 16) og givet skriftligt samtykke til interview (se bilag 17).
Til workshoppen blev der afgivet mundtligt samtykke om at måtte bruge lydoptagelse til referat
samt skriftlige forslag for workshoppen.
For at behandle indsamlede data fra interviews fortroligt, blev lydoptagelser opbevaret på eksternt
USB og slettet efter projektets ophør. Informanter blev anonymiseret i transskriberinger. For at tage
højde om de begrænsede informanter af casens medarbejdere og deres anonymitet, blev det valgt at
anonymisere det kommunale genoptræningscenter udvalgt som case. På trods af, at informanter
blev anonymiseret i transskriberinger, var det dog begrænset, i hvor høj grad udsagn fra de tre
fysioterapeuter kunne anonymiseres internt ved casen. Herunder havde casens udviklingsterapeut,
der stod for rekrutteringen af informanter, kendskab til, hvilke informanter der deltog. For at tage
højde for informanternes eventuelle oplevelse om begrænset anonymitet internt ved casen blev det
som intro til hvert interview understreget, at det var frivilligt at deltage, at alle holdninger var
legitime og at ledelsen ville bruge udtalelser konstruktivt til kvalitetssikring.
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5.0 Fund, analyse og diskussion - fase 1
I kapilet beskrives først demografisk data fra informanter. Hernæst præsenteres fund, analyse og
diskussion inddelt i to overordnede emner ”anvendelsen” og ”implementering” jf.
problemformuleringen. Udvalgte citater til at understøtte temaer og undertemaer er vedlagt i bilag
27. Kapitlet afsluttes med en figur over faktorers indbyrdes relation samt en liste med opsummering
over faktorer.

5.1 Demografisk data
Tabel 4: Stamdata fra borgere inddraget i fokusgruppeinterviews. B1-B4, og B5-B7 deltog henholdsvis i
første og andet interview. Alder er angivet indenfor 5-årsinterval.
Ve: Venstre, Hø: Højre, TKA/THA: Total knæ-/hoftealloplastik, UKA: Unikompartment knæalloplastik.
BorgerKøn
Alder Beskæftigelse
Operation
Tidl. operation Placering i forløb
ID
før operation
B1
Kvinde 70
Pension
Patella protese 4. gang holdtræning
B2
Kvinde 65
Pension
TKA
4. gang
opereret 1,5 måned
siden
B3
Kvinde 70
Sygemeldt fra
TKA
5. gang
arbejde 5 mdr.
(opereret 2 måneder
inden operation siden)
skulle ikke
tilbage til
arbejde
B4
Mand
60
Fuldtidsarbejde
THA ve.
THA hø. 9 år
4. gang holdtræning og
siden
afsluttet forløb dd.
B5
Kvinde 55
Fuldtidsarbejde
UKA ve.
UKA hø. 2 år
5. gang (6 uger)
Starter arbejde
siden
opereret for 8 uger siden
halvt tid for 2
uger siden.
B6
Kvinde 75
Pension
TKA ve.
TKA hø. 8 år
5. gang (6 uger)
siden
B7
Kvinde 70
Pension
THA ve.
TKA ve. 20 år
1. gang (1 uge)
siden
TKA hø. 17 år
siden
Tabel 5: Demografisk data over fysioterapeuter (F1-F3) og udviklingsterapeut (UT1)
Fysioterapeut-ID Antal år Arbejdsfunktioner
F1

10

F2

10

F3

3

Arbejder med ortopædkirurgiske patienter, herunder to gange holdtræning ugentligt
af borgere med iCura
Arbejder med patienter med UE-problematikker, herunder to gange holdtræning
ugentligt af borgere med iCura.
Står også for konventionel superviseret holdtræning af borgere med
TKA/THA/hoftenær fraktur, der ikke kan træne med iCura.
Funktion med iCura er udelukkende forundersøgelse.
Varetager de konventionel superviseret holdtræning ved borgere, der ikke er egnet
til iCura.
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UT1

10

Arbejder mest med patienter med TKA og andre diagnoser indenfor knæ, hofte og
fod/underben.
Baggrund som fysioterapeut – Arbejder hos genoptræningscenteret som
udviklingsterapeut med udvikling og projektledelse

5.2 Faktorer relateret til Anvendelsen af MIG
I følgende afsnit præsenteres temaer til ”anvendelsen” inddelt på baggrund af TAM som
analysemodel. Temaerne uddybes med konkrete undertemaer. Temaerne har en indbyrdes relation
til hinanden, hvor der i særlige tilfælde benævnes en vigtig relation i parentes.

5.2.1 Tilstrækkelig brugervenlighed
Både fysioterapeuter og borgere havde en generelt positiv oplevelse af iCura brugervenlighed. For
borgere blev videoinstruktioner inden øvelserne fremhævet til at støtte brugervenligheden. Ud fra
TAM (109) har den positivt oplevede brugervenlig en vigtig indflydelse på både fysioterapeuters og
borgeres accept og anvendelse af iCura.
Borgerens individuelle tekniske kompetencer, jf. SDT (46), blev dog vurderet at kunne have en
betydning for brugervenligheden, hvortil fysioterapeutens samhørighed jf. SDT kunne opveje
manglende tekniske kompetencer hos borgeren:
”Det har ikke fungeret fra starten ved mig, for jeg kom til at røre ved for mange knapper. Og
det har F1 så sagt til mig, ”pas lige på med det”. Så det fungerer så fint nu.” (B1)
Eftersom fejl løbende er blevet rettet af iCuras support i implementeringsperioden, har dette støttet
fysioterapeuters oplevelse af brugervenlighed, hvilken har støttet anvendelsen af iCura positivt jf.
TAM (109).

5.2.2 Fordele ved anvendelighed
Fysioterapeuter og borgeres oplevelse af anvendeligheden af iCura (usefullness jf. TAM) i form af
teknologiens fordele og effekter (se nedenfor) kan være en positiv faktor ift. accepten og
anvendelsen af MIG jf. TAM (109).
5.2.2.1 Forbedret motivation, compliance og træningsvolumen
Borgere og fysioterapeuter udtrykte, at iCuras live feedback kan støtte motivationen om compliance
for hjemmetræning. At fysioterapeuten får info om compliance kan ifølge SDT (46) give borgeren
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en ekstern motivation og støtte compliance. Borgerene oplevede samtidigt ingen negative effekter
med overvågning, som ellers kan være en bekymring hos fysioterapeuter (94).
B7: Vi må nok sige, at det er også godt nok, at vi bliver registreret (griner) (…) B5: ja det er
den der pisk. B5: Min kuffert blev døbt Otto, og han stod hen i hjørnet af stuen (gruppen
griner) så da jeg stod op om morgenen, så kom Otto (fløjter og fagter med henvisning til
træning). B7: ja rent pædagogisk, tror jeg det er en god ting.
For fysioterapeuterne var en højere træningsvolumen en positiv effekt af anvendelsen, da en høj
træningsvolumen vigtig for optimale effekter i genoptræningen (34,35).
5.2.2.2 Bedre overblik og monitorering for fysioterapeuter
Fysioterapeuterne oplevede, at iCura web giver et bedre overblik for borgeres hjemmetræning og
compliance. I litteraturen nævner fysioterapeuter et potentiale for wearables til at danne kliniske
beslutning og give et bedre og optimeret genoptræningsforløb (120). Dette potentiale viste sig
begrænset fra projektets fund, da en fysioterapeut udtrykte, at monitoreringen i begrænset omfang
blev anvendt til konkrete kliniske beslutninger, og at der er et potentiale for at anvende det
yderligere til optimering af holdtræningen:
Jeg tror ikke, vi gør konkret brug af det endnu overordnet set, men det giver jo et billede af
det her med, når vi sidder med fru Hansen til en opfølgning, så kan hun godt sige, at hun har
lavet øvelserne(...) Men den her gang, der får vi et helt konkret billede af det. (F1)
5.2.2.3 Bedre fleksibilitet for borgere
En øget fleksibilitet for borgere blev oplevet af borgere som en stor fordel, da de ikke skal nær så
ofte ind til fysisk holdtræning som ved konventionelle genoptræningsforløb. Dette giver borgerne
en frihed til at træne, når det passer ind i deres program. Dette understøttes i litteraturen hvor
telerehabilitering med video også kan give en øget fleksibilitet for patienter (87).

5.2.2.4 Øget empowerment og mere tid til ressourcesvage borgere
Fysioterapeuterne oplevede, at borgerne bliver mere selvstændiggjort og empowerment øges,
hvilket samtidigt gør, at fysioterapeuterne kan få mere tid til at koncentrere sig om de svagere
borgere, der har behov for mere støtte.
En af fordelene er jo helt klar at borgerne ret hurtigt bliver mere og mere selvstændiggjort ift.
deres træning. (F2)
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Litteraturen beskriver, at empowerment og selvkontrol ved patientperspektivet samt kvaliteten i
sundhedsydelsen for fysioterapeuten er succesfaktorer for anvendelsen af sundhedsteknologi som
MIG (112). De oplevede fordele kan derfor have en positiv betydning for anvendelsen.

5.2.2.5 Begrænset supervision, afkortet forløb og potentiel økonomisk fordel
For organisationen blev det erfaret fra både UT1 og fysioterapeuter, at iCura kan anvendes til at
begrænse den superviserede holdtræning, få borgere hurtigere igennem forløb og hermed potentielt
økonomiske besparelser, hvilket er en facilitator for implementering (75).
Jeg tror det kan bruges rent økonomisk, fordi pga. den her meget intense træningsform, hvor
de træner derhjemme, så kan man afkorte forløbene herude. (F1)

5.2.3 Problemer og mangler
Erfarede problemer og mangler med iCura hos fysioterapeuter og borgere kan udfordre
brugervenlighed og anvendelighed. Disse faktorer (se nedenfor) kan have en negativ indflydelse og
være en barriere i accepten og anvendelsen af iCura jf. TAM (109).
5.2.3.1 Driftsproblemer med sensor, opladning og kalibrering,
Både borgere og fysioterapeuter oplevede forskellige praktiske driftsproblemer. Heriblandt at
sensorer kan glide under øvelser, hvilket kan påvirke en valid monitorering og korrekt livefeedback i softwaren.
At sensorer kan glide, blev også observeret. Figur 13 illustrerer
softwareproblemer efter en sensor er gledet ned af borgerens ben. Her måtte
en fysioterapeut omkalibrere programmet for at løse problemet med
avatarens akavede benstilling.
Et behov om kalibrering af sensorer undervejs i øvelsesprogrammet, var
frustrerende for borgerene og kan udfordre brugervenlighed og
anvendelighed (109) hermed anvendelsen af teknologien:
B4: Det irriterer mig grænseløst, at man får et produkt ud, som ikke
altid virker. B1: Nej, men det gør mit heller ikke. B4: Og det, ja det er
frustrerende. Så omkalibrerer man, og så er det stadigvæk galt. Så det Figur 13
skal altså være funktionelt (banker i bordet) og det skal virke…
Fysioterapeuter udtrykte også, at der af og til kan komme uforklarlige softwarefejl, som kan løses
med udbytning af iCura-kuffert eller kontakt til iCuras support. Borgere oplevede, at
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løsningsorienterede fysioterapeuter, var en positiv faktor til at imødekomme frustrationer med
driftsproblemer. Praktisk vejledning fra fysioterapeuter til borgere samt support fra udviklere af
teknologien understøttes som vigtig for anvendelsen i litteraten (92).
Opladning kunne være en udfordring for borgere, da iCura ikke kan oplade i den medfølgende
dockingstation, på trods af dens umiddelbare funktion til dette. Dette kunne skabe udfordringer, da
nogle borgere ikke var velinformeret af fysioterapeuter omkring dette. Vigtigheden af informationer
omkring praktiske instruktioner som opladning understøttes også i litteraturen (92), og manglen
heraf kan være en barriere for anvendelsen.
5.2.3.2 Manglende validitet i monitorering og feedback
Ved udvalgte øvelser blev der oplevet ukorrekt monitorering af compliance data samt ukorrekt live
feedback fra iCura. Ved eksempelvis en stepøvelse, erfarede borgere og fysioterapeuter, at iCura
ikke gav en korrekt kvantitativ feedback ved optælling af antal gentagelser.
Borgere og fysioterapeuter udtrykte også, at iCuras kinematiske live feedback ift. placering af
ledstillinger og vægtfordeling under øvelsen ikke altid var præcis. At teknologien er valid og
registrerer øvelser korrekt er vigtig for fysioterapeuters anvendelse (120,121) og manglen heraf kan
udfore anvendeligheden (109). Citat illustrerer manglende anvendelighed, da fysioterapeuten ikke
kunne anvende compliance-data som valid metode som forberedelse til holdtræningen:
”Så spurgte F1: ”laver du ikke de sidste to øvelser?” ”den viste mig dem, og så lavede jeg
dem”, men den talte ikke (…) Så han kunne af gode grunde ikke vide, at jeg havde lavet (B1.)
5.2.3.3 Utilstrækkeligt brugercentreret design til individuelle kompetencer og holdninger
Fra borgere blev der blev der erfaret individuelle holdninger til mængden og frekvensen af auditiv
livefeedback, hvor B4 blev frustreret over ikke at kunne nedjustere mængden af generelle
informationer, som denne havde forstået:
B4”Generelt skal du huske at sætte dig langsomt og rejse dig hurtigt”. B1: Jamen det synes
jeg jo, der er fint” B4: Jeg bliver fandme træt af at høre på det”
Fra observationer og fokusgruppeinterview blev B4 vurderet til at have flere kompetencer jf. SDT
(46) til træning med iCura på baggrund af et højere fysisk niveau, erfaring med træning samt
tekniske kompetencer sammenlignet med de andre borgere på holdet. I den forbindelse havde B4 et
højere krav til iCuras anvendelighed og brugervenlighed, hvilket kunne udfordre anvendelsen.
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Fra litteraturen er det kendt, at ”serious games”, som iCuras brugerinterface, ofte kan være for
generaliserende til at imødekomme forskellige niveauer af kompetencer hos brugeren. Her bør
anvendes et brugercentreret design, der kan tage højde for brugerens individuelle kompetencer og
præferencer til at støtte et vigtigt flow, så brugeren bliver tilpas udfordres i genoptræningen. (122)
Her vurderes iCuras design ikke at kunne imødekomme individuelle kompetenceniveauer
tilstrækkeligt.
Forskelle i tekniske kompetencer og træningserfaring ml. borgerne kan ligeledes forklare borgeres
forskellige holdninger til iCuras gamifications system med stjerner (bagdes) og anvendeligheden
heraf. Anvendeligheden og motivation fra bagdes beskriver litteraturen også kan afhænge af
individuelle kompetencer (123).Hos borgeren med højt kompetenceniveau, kunne en dybere indsigt
i, hvordan scoren opbygges, evt. støtte anvendeligheden.
For at gøre øvelsesprogrammet i iCura mere fleksibelt ønskede fokusgruppe 2 desuden, at
rækkefølgen af øvelser kan ændres af borgeren. Om dette kan støtte anvendelsen for borgeren kan
dog afhænge af brugervenligheden og tekniske kompetencer hos den individuelle patient (109).

5.2.3.4 Manglende information om pause og afbrydelse
Utilstrækkelig information/vejledning fra fysioterapeuter om iCuras tilstedeværende funktioner om
pause og afbrydelse undervejs i et øvelsesprogram, kunne have en negativ betydning for borgeres
holdning og anvendelse af iCura. Manglende information om afbrydelse af program og
pausefunktion, kunne påvirke borgeres opfattelse af begrænset fleksibilitet, da de ikke oplevede, at
teknologien kunne afbrydes uden, at dette påvirkede monitoreringen af compliance negativt:
Hvis du går ind i øvelserne og så afbryder, fordi, at nu kan benet ikke mere, så registrerer
den slet ikke, at du har lavet noget. Det er sådan lidt irriterende. Så føler man, at det er lidt
spild af arbejde. (B5)
Tilstrækkelig information om teknologiens funktioner er vigtig for patienters anvendelse, hvilket
også understøttes af patienters oplevelse med anvendelse af teknologi til genoptræning i litteraturen
(92).
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5.2.3.5 Ikke mulighed for at prøve iCura hjemme første dag
iCuras software begrænser automatisk, at øvelsesprogrammet kun kan gennemføres en gang dagligt.
Dette tager højde om, at borgere ikke overtræner og forsager overbelastning, som er erfaret at kunne
være en udfordring fra evalueringsrapport om iCura (13).
Da fysioterapeuten ved forundersøgelsen introducerede borgere for alle øvelser i iCura, kunne dette
begrænse muligheden for borgere i at oparbejde tekniske kompetencer i hjemmet på første dag efter
introduktion. Dette oplevede borgere fra fokusgruppe 2 som en begrænsning. Litteraturen viser
(92), at patienter kan have begrænset selvtillid i at anvende wearables til genoptræning i starten at et
genoptræningsforløb, hvorfor en begrænset mulighed for borgeren i at øve tekniske kompetencer
kan udfordre anvendelsen i starten af forløbet.

5.2.3.6 Forslag om aktivitetstracking af hverdagsaktiviteter
Et forslag om optimering af iCuras funktioner fra borgere var, at teknologien også anvendes til at
monitorere andre fysiske hverdagsaktiviteter udover compliance på genoptræningsøvelser.
Her udtrykte fokusgruppe 2 at dette kan bruges som redskab til at skabe et bedre overblik over det
samlede aktivitetsniveau for borgeren, hvor borgeren kan opnå en accept fra fysioterapeut om,
hvorfor eventuelle øvelser er sprunget over pga. belastninger fra andre hverdagsaktiviteter som
eksempelvis gang og cykling. Litteraturen viser desuden, at aktivitetstracking af hverdagsaktiviteter
kan have et potentiale til øgede effekter på funktionsniveau af patienter med TKA/THA (124).
5.2.3.7 Autoprogression og skabeloner over øvelsesprogram med behov for manuel tilpasning
Fysioterapeuter anvendte indlagte skabeloner til øvelsesprogram og autoprogression i iCura
nogenlunde som standard til alle borgere. Fysioterapeuter oplevede dog et behov om rettelse af
autoprogressionen undervejs i forløb, da progressionen varierer meget efter borgerens individuelle
faktorer omkring smerteniveau og helingstider. Autoprogressionen og hermed iCuras begrænsede
samhørighed jf. SDT (46) i tilpasning af belastningsniveauet til borgeren, kan påvirke anvendelsen
af iCura. Her kan en begrænset anvendelighed betyde et behov om supplerende supervision for
fysioterapeuten om at må tilpasse progressionen manuelt. Fra litteraturen mener fysioterapeuter
også, at wearables bør udnyttes som supplement til kliniske beslutninger og ikke som erstatning for
fysioterapeutens kliniske ekspertise med tilpasning af progression (94,120).
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5.2.3.8 Forslag om patientuddannelsesvideoer til forbedringer
Til besparelse af ressourcer ved superviseret holdtræning, foreslog en fysioterapeut
patientuddannelsesvideoer indlagt i iCura med indhold omkring smerter og belastningsniveau i
genoptræningen. Dette kan udvikle iCura til at støtte borgerens kompetencer jf. SDT (46) ift.
kropsbevidsthed og belastning under øvelser. Litteraturen (91,125) viser bl.a. at telerehabilitering
med webbaseret øvelses- og patientuddannelsesvideoer kan begrænse behov om supervision opnå
samme effekt som konventionel superviseret genoptræning. Hermed kan en udnyttelse af
patientuddannelsesvideoer have potentiale til at begrænset behov om supervision og hermed støtte
anvendelsen MIG.

5.2.4 Holdning om behov for konventionel superviseret træning
Oplistede faktorer under Problemer og mangler (punkt 5.2.3) kan igennem brugervenligheden og
anvendeligheden påvirke attituden/holdningen om anvendelsen af iCura trainer (109). Med TAM
(109) som forklaringsmodel kan fysioterapeuter og borgeres oplevede problemer og mangler
begrunde, at anvendelsen af iCura bør suppleres med superviseret holdtræning.

5.2.4.1 Generel holdning om genoptræning med iCura og superviseret holdtræning
Generelt var holdningen til genoptræningsforløbet iCura positiv for borgere. En positiv
patienttilfredshed er vigtig for implementeringen af MIG (126). Dog er oplevelsen for
fysioterapeuter og borgere, at hjemmetræning med iCura ikke kan stå alene, og der er behov for at
supplere med superviseret holdtræning. Dette understøttes af evidensen, hvor der pt. kun er
identificeret interventionsstudier med MIG (50,54,71,72) i kombination med superviseret
genoptræning. Erfaringer fra fysioterapeut viste dog, at få borgere af praktiske omstændigheder
med arbejde ikke havde haft tid til supervision ved holdtræning og hermed fravalgte dette.
5.2.4.2 Uerstattelig face-to-face kontakt
Den personlige kontakt med fysioterapeut blev oplevet af borgere som uerstattelig og gav en
tryghed for borgerne. Her kan iCuras begrænsede vægt på psyko-sociale-faktorer (112) have
betydning for, at face-to-face kontakt opleves som uerstattelig:
B4 For mig kan teknologien ikke erstatte den personlige kontakt (…)Altså den der personlige
kontakt, som man har til en levende person, den kan altså ikke erstattes, og den er uvurderlig.
Så skal vi hvertfald på med noget webcamera og noget andet for at. Det giver noget helt
andet, at man kigger hinanden i øjnene. B3: ja det gør det.
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5.2.4.3 Vejledning i smerter, belastning, ADL, tilpasning af progression som primære formål
På baggrund af iCuras manglende samhørighed overfor borgeren med manglende anvendelighed af
autoprogressionsfunktionen (jf. afsnit 5.2.3.7), nævnte både borgere og fysioterapeuter et behov om
supervision med indhold af vejledning i smertehåndtering og belastning, ADL-aktiviteter og
tilpasning progressionen i iCuras øvelsesprogram som det primære formål.
Heri er fysioterapeutens vejledning om en normal kurve og genvinding af funktionsniveau vigtigt
for at bevare motivationen for borgerne, som iCura ikke kan understøtte:
Jeg havde jo regnet med, at jeg var meget længere henne i dag, end jeg er. Og jeg kan
simpelthen ikke forstå, at jeg ikke kan det, og at jeg ikke kan det. Og det er jo rart at høre,
”jamen det er jo ganske naturligt, hvad havde du regnet med?” (B2)
5.2.4.4 Supervision under øvelser
Bl.a. på baggrund af utilstrækkelig validitet og anvendelighed af iCuras livefeedback (5.1.3.2) blev
der udtrykt et behov for, at fysioterapeuten stadig superviserer borgere under øvelser til
holdtræning. Dette for at sikre at borgeren ikke laver øvelser uhensigtsmæssigt:
Altså jeg havde nogle øvelser, hvor jeg simpelthen trænede forkert. Og det gjorde, at jeg fik
så ondt i min akillessene, jeg fik betændelse i den. Og der er det jo rart, at der er en, der siger
”hov søde ven, du skal lige gøre sådan” (B5)
5.2.4.5 Sociale element
Det sociale element med at træne med ligesindede til holdtræningen blev også oplevet som en vigtig
del af iCuraforløbet af borgere. Her kunne det sociale aspekt fungere som en ydre
motivationsfaktor, da borgere blev motiveret af hinandens erfaringer med genoptræningen:
B4: vi er bare sammen om og træne, og det fysiske fælleskab, det tænker jeg at der betyder
noget. At man ikke er alene. Det giver også en større lyst, når der er nogen omkring en.
(…) B3: ja, det synes jeg er dejligt. B2: at man sådan hører, hvad de også ligger og bøvler
med.
Et andet studie om udvikling af en genoptræningsapp’, finder også, at på trods af, at en app’
indeholder sociale elementer om træningsdata med andre ligesindede patienter, som iCura trainer,
oplever flere patienter dog, at sociale faktorer fra holdtræning er vigtigere som motivation i
genoptræningen (127).
5.2.4.6 Supplerende træning: gangtræning, balanceøvelser, styrketræning i maskiner
iCuras genoptræningsprogram blev af fysioterapeuter opfattet som meget ”firkantet”, da
Side 60 af 107

iCuras genoptræningsøvelser har en begrænset overførsel til hverdagsaktiviteter. Derfor blev der af
fysioterapeuter oplevet et behov om at tjekke og vejlede i borgernes gangfunktion:
Vi vil gerne komme ud og få tjekket deres gangfunktion, fordi, hvad hjælper det, hvis jeg står
og laver stående abduktionsøvelse, hvis ikke jeg har tid til at flytte det over i en funktion.
Halter borgeren så bare ud af døren igen? Og det synes jeg der er udfordrende. (F1)
Fysioterapeuter udtrykte samtidigt, at ved mere ressourcestærke borgere, der har opnået
tilstrækkelig vejledning til iCura-øvelser, kan holdtræningen supplereres med fx balanceøvelser
eller styrketræning i maskiner. Dette var med argumentet om, at styrke borgerens empowerment og
forberedelse til fortsat træning efter afsluttet forløb. Fra observationer blev der ikke observeret
supplerende træningsmetoder udover korte seancer med ganganalyse-gangtræning. Fra interviews
gav borgere hellere ikke udtryk for, at de havde oplevet supplerende øvelser til holdtræningen. Med
begrænset evidens omkring anbefalinger til specifikt indhold i genoptræningen af TKA/THA
(15,16), er det dog ukendt hvorvidt disse behov er reelle. Samtidig underbygger en oversigtsartikel
fra danske fysioterapeuter omkring genoptræning til patienter med TKA (28), at på baggrund af den
begrænsede evidens, ses der store variationer fra fysioterapeut til fysioterapeut og fra center til
center i udbud af interventioner i genoptræningsforløbet fra.

5.3 Faktorer relateret til implementering af MIG
I følgende afsnit præsenteres temaer til besvarelsen at det overordnede emne ”implementering af
MIG” jf. problemformuleringen. Temaerne uddybes med konkrete undertemaer. Temaerne har en
indbyrdes relation til hinanden, hvor der i særlige tilfælde benævnes en vigtig relation i parentes.

5.3.1 Manglende viden
5.3.1.1 Inklusion og udvælgelse af borgere
På baggrund af manglende viden til passende målgruppe blev iCura i starten anvendt til en bred
målgruppe til at skabe erfaring herom. Her oplevede fysioterapeuter manglende viden, da de var i et
dilemma med at på den ene side at skulle udvælge flest mulige borgere pga. ledelsens politik og
samtidig imødekomme borgerenes autonomi (SDT) ved de borgere, der ikke ønskede at træne med
iCura. Manglende viden om udvælgelse af en for stor målgruppe viste sig at kunne skabe
frustrationer for fysioterapeuter, der varetog superviseret iCura-holdtræning, hvor nogle borgere
alligevel endte på det konventionelle genoptræningsforløb efterfølgende:
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(…) i starten, der var jeg måske lidt mere insisterende, hvis ikke jeg kunne se andre grunde
til det. Altså jeg tænkte, det kan du nok godt finde ud af, når vi prøvede det af. Der var ikke
noget fysisk til grund for det. Men det har bare vist sig, at være en dårlig idé. Altså hvis jeg
virkelig kan mærke modstand, så kan jeg ligeså godt stoppe den der. Fordi ellers så bliver de
andre, der har holdet bare trætte af mig (griner.) og vi får dem alligevel tilbage på det andet
hold. (F3)
Omvendt oplevede fysioterapeuter også udfordringer, når borgerens autonomi imødekom
iCuraforløb (SDT), men at det senere viste sig undervejs i forløbet, at borgerens begrænsede
tekniske kompetencer gjorde borgeren uegnet til iCura.
Mangelende viden om udvælgelse af passende målgruppe til interventioner med e-health
understøttes af den videnskabelige litteratur, hvor der pt. udvikles redskaber til at kunne screene for
psykosociale faktorer, der kan understøtte viden om passende målgruppe for e-health-interventioner
som MIG (128). I en protokol for et nuværende interventionsprojekt om MIG (129) anvendes der
ligeledes redskabet ”Patient Activation Measure” til at kunne afgøre, om patienten har nødvendige
psykologiske kompetencer til at kunne tage eget ansvar i genoptræningen.
Hos casen blev der opnået bedre erfaringer med en indkredset målgruppe af borgere med færre
progredierende lidelser og tilstrækkelig tekniske kompetencer. Hertil spørger fysioterapeuten nu til
eksklusionskriterier ved forundersøgelsen som fx, konkurrence lidelser, manglende IT-kundskaber,
hukommelse, sprog og syn. Flere redskaber og viden indenfor inklusion af borger kan dog stadig
understøtte implementeringen udtrykte en fysioterapeut.

5.3.1.2 Uddannelse - Begrænset oplæring og introduktion til driftsproblemer
Generelt havde workshop med praktisk demonstration og oplæring, og efterfølgende praktisk
afprøvningsperiode støttet fysioterapeuters oplæring af praktiske kompetencer. Dog kunne
manglende information og uddannelse om håndtering af driftsproblemer med iCura trainer i starten
være frustrerende for fysioterapeuter. Denne frustration understøttes i litteraturen, hvor optimal
uddannelse og oplæring af klinikere er nødvendig i implementeringen af e-health-teknologier som
MIG (93).
På trods af følesen af mangelende kompetencer i starten, havde implementeringsprocessen været en
læringskurve for fysioterapeuter, hvor facilitatorer i processen (5.3.4) havde støttet, at
fysioterapeuterne ikke længere oplevede problemer.
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5.3.1.3 Manglende viden om prioritering af tid på iCura web
Af ledelsen var der afsat 30 min for F1 og F2 inden holdtræning til administrative opgaver i iCura
web, herunder at tjekke compliance og anvendelse af chatfunktion. På baggrund af begrænset viden
om vigtigheden af prioriteret tid på anvendelsen af iCura web hos ledelse og UT1 medførte dette, at
en anvendelse udover 30 min i løbet af ugen, afhang af den individuelle prioritering hos
fysioterapeuten. Her anvendte den ene fysioterapeut compliance-data til at sende motiverende
beskeder til borgeren som ”godt gået” imellem holdtræningerne. De interviewede borgere, der
havde modtaget beskeder fra fysioterapeuten, udtrykte at det altid var motiverende at modtage ros,
men at chatbeskeder ikke var et ”must” i genoptræningsforløbet. Mere viden kan afklare, om
prioriteringen af tid på monitorering i iCura web og vejledning igennem chatfunktion er vigtig for
de gavnlige effekter, nyttevirkning (130) og implementeringen heraf.

5.3.2 Stigende arbejdspres, tid og ressourcer til evaluering
Et systematisk reviews beskriver et stigende arbejdspres som en af de største barriere i
implementeringen af sundhedsteknologier som MIG (112). Dette blev også oplevet, at kunne være
en udfordring hos casen. Nedenfor gennemgås specifikke undertemaer relateret til dette, der var
relevante for casen.
5.3.2.1 Stigende arbejdspres i starten af implementeringsprocessen
Starten af implementeringsprocessen med iCura medførte et stigende arbejdspres og krav til mere
forberedelse ved nye arbejdsgange og driftsarbejde hos fysioterapeuter. Et stigende arbejdspres
kunne give en modstand blandt fysioterapeuter i implementeringen, der i litteraturen er kendt som
modstand mod forandring (76).
Der var en del modstand fra vores side specielt til at starte med. Det var det her med at, der
er mere forberedelse til det. Og specielt herude på genoptræningsenheden med mange
mennesker og mange arbejdsopgaver, stor strøm af borgere, der var der noget modstand til at
starte med.
Facilitatorer (5.3.4) har dog været en støtte i processen, hvor UT1’s opgaver omkring løbende
fejljusteringer med iCura, var en stor ressource.
5.3.2.2 Arbejdspres ved holdtræning – færre midtvejsevalueringer og mindre overblik
På baggrund af en opstrammet struktur sammenlignet med tidligere, med seks superviserede
fremmøder samt en begrænset mulighed for forlængelse af genoptræningen udover otte uger,
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medfødte dette, at fysioterapeuter oplevede en stigende travled ved den supplerende holdtræning til
iCuraforløb. Her kan holdtræningens primære fokus på vejledning i iCura bl.a. komme på
bekostning med mindre tid til supplerende behandlingsmetoder samt begrænset tid til at
midtvejsevaluere, hvilket kan være udfordrende for fysioterapeuterne. Litteraturen uddyber, at
traditionelle arbejdsopgaver fra vanlig praksis kan være en medgørende faktor i at klinikere kan
opleve et højt arbejdspres (112). Dette kan understøtte, at fysioterapeuter oplever en travlhed, da de
stadig har et ønske om at udføre traditionelle opgaver ved holdtræningen sammen med iCura.
Begrænset tid til midtvejsevaluering kan give udfordringer i at vurdere, om borgeren kan afsluttes:
Og hvis man skal køre sådan fuldstændig striks, hvor det kun er iCura, kun 4 uger der, og så
hver anden uge til sidst, jamen så er man nok lige lidt presset i slutforløbet ikke os, hvor man
måske kan få en følelse af, hvis vi ikke lige får lov at se dem igen, jamen er de så godt nok
klædt på til at blive afsluttet helt herfra? (F2)
Differentieringen af fysisk ”bedre” borgere til iCura genoptræning og fysisk ”svagere” borgere til
konventionel genoptræning, medførte samtidig et stigende arbejdspres ved de konventionelle hold,
da fysioterapeuter oplevede at borgerne havde flere progredierende lidelser. Her understreger
fysioterapeuter vigtigheden af, at ledelsen bakkede op med ekstra personale ved det stigende
arbejdspres på de konventionelle hold.

5.3.2.3 Arbejdspres til forundersøgelse og bekymringer informationer
Til forundersøgelsen blev der også oplevet et øget arbejdspres, da fysioterapeuten skal bruge mere
tid på at instruere og informere borgeren om iCura trainer. Dette kunne medføre bekymringer for
fysioterapeuten, der kunne slå tvivl om borgere modtog for mange informationer til
forundersøgelsen, som kan påvirke at borgere senere glemmer informationer. Tilstrækkelig
information er en nødvendighed for borgeres optimale anvendelsen at teknologier som iCura (92).
De interviewede borgerne oplevede sig dog velinformerede, trykke og klædt godt på til at varetage
hjemmetræning fra første dag i genoptræningen:
B6: Ja det synes jeg ( passende tid) B5: Der var tid til at forklare, og man gik øvelserne
igennem og ”er der noget du vil spørge om” fik selv lov og spørge (B7 jaja) og gik videre til
det næste.

Side 64 af 107

5.3.2.4 Arbejdspres og IT som udfordring for erfaring og evaluering
På baggrund af begrænset viden til bl.a., hvor stor en andel af borgere, der er egnet til iCura, havde
ledelsen haft et behov om løbende evalueringer, bl.a. ud fra et vurderingsskema, som skulle
udfyldes af fysioterapeuten ved hver enkelt borger til forundersøgelse (se bilag 10).
Udviklingsterapeuten oplevede dog, at fysioterapeuter ikke havde udfyldt skema for hver enkelt
borger, hvilket kunne skyldes travled med andre driftsopgaver. Den manglende udfyldelse betød, at
evalueringen om målgruppen fra workshop 2 (se bilag 8) havde manglende validitet, hvorved
manglende viden om passende målgruppe kunne give ledelsen udfordringer i vurderinger om
økonomiske aspekter. Dette kunne være en barriere for implementeringen for ledelsens perspektiv.
Som sagt der tror jeg ikke at 65% er et realistisk billede af det. Jeg tror, det er for højt. Fordi
jeg tror ikke, de (fysioterapeuter) får alle de andre (patienter), som de ikke nødvendigvis giver
(…), men jeg tror også, der er nogen, der ikke gør.
Begrænsninger i IT-systemet nævnte udviklingsterapeut ligeledes som en udfordring for ledelsen til
at skabe erfaring om en passende målgruppe.

5.3.3 Ændringer i terapeutrolle
I nedenstående undertemaer præsenteres faktorer, der har påvirket en ændret rolle for
fysioterapeuten, og som kan være barrierer og give ”modstand mod forandring” i implementeringen
af iCura (76). Facilitatorer (afsnit 5.3.4) har dog støttet fysioterapeuter undervejs i processen til at
kunne acceptere en ændret rolle.
5.3.3.1 Mere teknisk konsulent og mindre fysioterapeutisk faglighed
Fysioterapeuterne oplevede, at deres rolle blev ændret til i højere grad at være en teknisk konsulent,
da meget af tiden til holdtræning gik på at vejlede borgere i iCura, herunder omkring tekniske
udfordringer hos borgerene. Her var det vigtigt at teknologien fungerede, da fysioterapeuter
udtrykte, at de hellere vil koncentrere sig om det faglige ift. genoptræning end det tekniske.
F2: Det skal være meget få tekniske spørgsmål (griner). Det er jo klart, at man vil helst lave
det, som man er uddannet til. Så. Jo det skal jo helst bare fungere sådan noget.
Her kan en for stor ændring i fysioterapeutens syn på faglig identitet kan give modstand mod
forandring i implementeringsprocessen og være en barriere i implementeringen (82). En ændret
fysioterapeutisk rolle til i højere grad at være teknisk konsulent er også tidligere erfaret i
antropologisk feltarbejde fra tidligere innovationssprojekt med iCura (13,73,131).
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5.3.3.2 Begrænset frihed, fleksibilitet og autonomi og accept af ændret faglighed
En opstramning af rammerne med ændringer i strukturen fra konventionel genoptræning til
iCuraforløb, hvor fysioterapeuter kun møder borgeren seks gange har gjort, at fysioterapeuter kan
opleve en begrænset frihed, fleksibilitet og autonomi. Med vejledning i iCura som det primære
formål og et begrænset antal fremmøder, kan fysioterapeuterne opleve begrænset frihed ved
manglende mulighed for supplere med eksempelvis manuel behandling, funktionel elstimulation og
specifik styrketræning i maskiner, som opleves at kunne være nødvendige i specifikke tilfælde. En
manglende mulighed for traditionelle faglige opgaver kan give tab af faglig identiet (82) hos
fysioterapeuterne og være en barriere i implementeringen. Når fysioterapeutens autonomi udfordres
er det kendt fra litteraturen at dette kan være en barriere for implementeringen (88).
… hvordan kombinere vi det? for det er også der, hvor vores (terapeuter) personlighed
kommer lidt med i det, hvor man siger, ”hvem er jeg som person?, hvor meget kan jeg give
afkald på? Giver jeg egentlig afkald på noget eller er kvaliteten egentlig stadigvæk fin nok,
med de måder vi bruger nu og her” (F1)
Da målgruppen af borgere, der udvælges til iCuraforløb generelt er på et fysisk bedre niveau end
borgere, der modtager konventionel genoptræning, har ledelsen opstrammet strukturen om længden
på otte ugers for iCuraforløb set ift. strukturen for konventionel genoptræning. Derfor kan
iCuraforløbet kun forlænges af fysioterapeuten ved særlige faglige argumenter til ledelsen. Her
kunne fysioterapeuter opleve manglende fleksibilitet, da strukturen blev oplevet til at kunne være
for fastlåst. Da fysioterapeuters traditionelle praksis er opbygget ud fra det professionelle
bureaukrati (76), hvor beslutninger om afslutning af genoptræningsforløb er decentraliseret og
afgøres af fysioterapeuten i dialog med borgeren (bilag 9) kan en mere centraliseret afgørelse fra
ledelsen om afslutning af iCuraforløb udløse en ændring i magtforhold (76,83) for fysioterapeuten,
og være en barriere for implementeringen.
Fysioterapeuter udtrykte ligeledes, at alle borgere ikke responderer ens, hvorfor det var vigtigt for
fysioterapeuterne, at der stadig var en accept fra ledelsens side til at kunne forlænge et forløb med
et fagligt argument. Dette mødte også forståelse hos UT1, der udtrykte, at de langsigtede mål i
sidste ende var det, der gav mening for genoptræningscenteret:
Selvfølgelig, har de lige brug for et par gange mere, så er det jo vigtigere end at de bliver
sendt ud af døren og så bliver genhentet igen (UT1)
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På trods af oplevelsen af manglende frihed og fleksibilitet, kunne erfaringer fra implementeringsprocessen give refleksioner og støtte en accept af en ændret faglig identitet hos fysioterapeuterne ift.
i højere grad at tillægge hjemmetræningen med iCura værdi end behov for supplerende superviseret
holdtræning.
(…) måske kan jeg blive endnu bedre til at stille støre krav til, hvor meget de gør derhjemme,
måske kan jeg godt afslutte mine forløb noget før, fordi måske gik det alligevel bedre, end jeg
regnende med. Måske har jeg nogen gange også, måske har jeg lidt for høje mål nogen gange
også, måske sætter jeg for høje krav, måske vil jeg give dem mere end nødvendigt (F1)
En accept af en ændret terapeutrolle med at tillægge iCura en autorisation og værdi nævnes også fra
tidligere erfaringer om iCura (73,131), for at iCura opnår sit fulde potentiale som en substitutionsteknologi, der kan begrænse konventionel superviseret genoptræning og hermed støtte
implementeringen.
5.3.3.3 Udfordring med afgørelse af borgers behov - Faglighed vs. begrænsede ressourcer
I praksis kunne det være en udfordring for fysioterapeuten at afgøre behovet om tilstrækkelig
superviseret genoptræning for borgeren. Dette pga. at fysioterapeuter på den ene side ville gøre
deres arbejde, så godt som muligt og tilbyde borgeren det bedste behandlingsforløb og på den anden
side, skulle arbejde indenfor en ramme og politik om at kunne tilbyde flest mulige borgere
genoptræning til begrænsede ressourcer.
…det er her, at der kommer et lille dilemma ind, det her med, hvad vil vi som terapeuter
gerne kunne give, og hvad føler vi, at vi bør give, vs. det der egentlig er behov for set fra rent
ledelsesmæssige side, sådan rent rammemæssigt, økonomisk. (F1)
Udfordringen om ledelsens økonomistyring og at faglige beslutninger samtidigt ligger ved den
operative kerne i strukturen, ved fysioterapeuterne, beskrives også i litteraturen at kan være en
udfordring i det sundhedsprofessionelle bureaukrati (76). Denne balancegang oplevede UT1 også
svær at vurdere og efterspurgte redskaber, der kunne støtte fysioterapeutens valg i dilemmaet.

5.3.3.4 Accept af ændret relation ml. terapeut og patient
Anvendelsen af iCura kan påvirke relationen og det sociale bånd (84) imellem fysioterapeut og
patient og hermed en risiko for at fysioterapeuten kan udvise modstand mod forandring (76) i
implementeringen af iCura. På trods af et ønske om frihed og at kunne følge borgere længst muligt,
havde fysioterapeuter dog undervejs i implementeringsprocessen accepteret en ændret relation.
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Det er jo altid det rareste som fysioterapeut, at kunne have borgerne tæt på i så langt et
forløb som muligt, så man rigtig lærer borgerne at kende, men sådan er verden bare ikke
skruet sammen. (F2)
Kvalitative erfaringer fra litteraturen viser også, at efter fysioterapeuters positive erfaringer med
telerehabilitering kan dette ændre forhåndsindtaget holdninger til et positivt syn på patient-terapeutrelationen ved telerehabilitering (86).
Flere borgere havde haft erfaringer fra konventionelle genoptræningsforløb fra tidligere operationer,
hvortil de oplevede at relationen og opmærksomheden havde været bedre ved iCuraforløbet ift.
deres tidligere genoptræningsforløb:
”Gør ditten og gør datten” Det var så noget hold snak. Her er det mere personligt og
enkeltvis, jeg synes man får meget mere kontakt og opmærksomhed. (B6)
Kvalitative erfaringer fra borgere med telerehabilitering via webkamera viser også, at
telerehabilitering kan styrke en bedre relation ml. patient og fysioterapeut og gøre rehabiliteringen
mere personlig (87).

5.3.4 Facilitatorer i implementeringsprocessen
Forskellige facilitatorer har haft en positiv betydning for implementeringsprocesessen af iCura. Her
har casen udnyttet vigtige elementer fra ADKAR-modellen (115), der har bidraget til at
imødekomme barriere og udfordringer i implementeringen af MIG.
5.3.4.1 Ledelsesstrategi for implementering
Ledelsesstrategien har været med til at skabe en optøning (jf. Lewin (100)) for opstarten af
implementeringsprocessen. Igennem workshops havde ledelsen italesæt den faglige overvejelse for
implementeringen, og sendt et signal om, at implementeringen ikke skulle fejle:
Vi valgte at sige, at det her er ikke et projekt. Vi valgte at sige ”det her det er
implementering” og selvfølgelig velvidende, at vi samler op på det og kigger på det, når der
er gået noget tid (UT1)
Dette har kunne være medgørende til at skabe bevågenhed som ifølge ADKAR(115) kan være en
vigtig facilitator for implementeringen. Samtidig udtrykte UT1 også, at ledelsens bevidsthed om, at
forandringsprocessen kunne tage tid, Ability (ADKAR), også som en vigtig facilitator til støtte af
implementeringen.
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Ligeledes blev implementeringen understøttet igennem Desire (ADKAR), ved at inddrage
medarbejderne i processen til at give ejerskab. Dette har været med til at imødekomme en skepsis
blandt fysioterapeuter fra starten. Her oplevede bl.a. en fysioterapeut begrænset tid til forandringen
i starten, hvor ledelsen støttede en begrænset tid(115) i form af fysioterapeuternes medinddragelse i
processen ved møder. Dette havde taget hånd om problemer med personale, struktur og
organisering:
Jeg synes ikke, at vi har fået tiden til det, men igen så synes jeg også, at vi har en ledelse, som
vi også godt kan gå ind og snakke med. Der er de meget søde og rare og venlige. Og det er
nok også det der har gjort: ”nå ja, det går jo nok”.(F1)
5.3.4.2 Udviklingsterapeut – en vigtig forandringsagent
Til støtte i implementeringsprocessen af iCura har UT1 fungeret som en vigtig ”nøgleperson” /
”forandringsagent”, der i litteraturen benævnes som en vigtig ressource i implementeringsprocesser
(132,133). UT1’s personlige interesse og engagement om iCuras potentielle effekter for casen kan
her have biddraget til at skabe en bevågenhed om behovet for forandringen (Awareness,
ADKAR(115)) ved opstart af implementeringen.
Det er jo lidt min interesse, og jeg havde jo interviewet X (konsulent fra iCura) dengang
under mit studie (cand.scient.fys) og har fulgt dem (iCura) tæt. Og i mit statistikmodul,
beregnede vi på de her data fra iCura (data fra (71,72)). Så på den måde vidste jeg jo også,
at det her, er et af de områder, hvor man faktisk har vist, at det giver det samme, som det vi
ellers har af tilbud. (UT1)
Samtidig udtrykte flere fysioterapeuter, at UT’s funktion som bindeled ml. fysioterapeuter og
ledelse samt forbindelse til medarbejdere i iCura, har været afgørende for implementeringsprocessen.
… hvis vi har stået alene med alt den her opstart, med alt den forberedelse, og hvis vi skulle
til at melde tilbage til iCura hver gang. At vi har haft UT1 til at være den her mellemmand, til
at stå for det her. Hvis ikke vi havde haft det, så kunne det godt være, at jeg ikke havde haft
lyst til at være her, for så bliver arbejdet for stort (F1)
Nøglepersoner nævnes også i litteraturen at værende en vigtig facilitator for klinikeres accept for
implementeringen af telerehabiliteringsteknologier som MIG (132).
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5.3.4.3 Løbende møder vigtig ramme for implementeringsproces
Den afsatte tid til faste møder hver anden uge imellem fysioterapeuter, udviklingsterapeuter og af
og til teamleder, blev oplevet som en vigtig ramme for både fysioterapeuter og UT1 til at støtte
implementeringen. Her var møderne medgørende til at skabe erfaringer til medarbejderne og
herudfra støtte implementeringen af iCura. Den afsatte tid til møder og at kunne skabe praktiske
erfaringer nævnes også i ADKAR-modellens, ability og knowledge (115) som vigtige byggesten i
en implementeringsproces.
…vi skal have de møder her hver 2. Uge, før der ligesom bliver fulgt op på Og det er nemlig
vigtigt, at man følger op på, hvordan det går, så man ikke bare sådan, hvis der er nogle
problemer, at man bliver irriteret over dem og ikke lige får dem løst hurtigt. De skal løses
hurtigt. Og det synes jeg, at det er der blevet gjort (F2)
5.3.4.4 iCuras deltagelse i implementering
iCuras deltagelse i implementeringen har fungeret som en støttestruktur til organisationen jf.
Mintzberg (105) og været en sekundær form for forandringsagent til UT1 i processen.
Fysioterapeuterne oplevede, at iCuras support prioriterede driften af teknologien højt, da iCuras
medarbejdere var hurtige til rette eventuelle tekniske problemer. Samtidig oplevede både
fysioterapeuter og borgere, at iCuras telefonsupport var en vigtig service ved eventuelle
driftsproblemer. De interviewede borgere havde dog ikke haft behov for support men udtrykte, at
denne funktion var nyttig. Et nært forhold til MIG-teknologiens leverandører under en
implementeringsproces, nævnes også i litteraturen at værende vigtig for klinikeres accept og
implementering af telerehabiliteringsteknologier som MIG (132).
Supporten fra udvikleren iCura ApS har i processen samtidig bidraget til casens erfaringer og
kompetencer, da iCura ApS på baggrund af erfaringer fra andre kommuner havde leveret en
skabelon til en samlet løsning om implementering af iCura trainer til casen. Her oplevede UT1, at
skabeloner omkring økonomi, afholdelse af workshops, vurderingsskemaer og analyse til
evaluering af målgruppe havde bidraget til at støtte implementering for casen. Hermed havde
supporten fra udvikleren støttet implementeringen med at oparbejde viden og kompetencer jf.
knowledge ADKAR (115).
Jamen det har faktisk, jamen det har nærmest gjort alt. Også fordi, at de har haft rigtig meget
materiale klar til workshoppen. Bl.a. hvor der er lagt meget op til: ”Den her del, den tager du
dig af” altså lagt meget over på lederne, men på en god måde. Fordi de har haft de her
erfaringer med fra andre kommuner sådan så de faktisk lidt har lavet den her
implementeringsmodel.(…)de har noget materiale, og de har nogen arbejdsgange ift. det,
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hvor vi et eller andet sted bare skal dreje det rundt til vores kommune, uden at skal opfinde
den dybe tallerken. Det har klart gjort en forskel på det. (UT1)

5.3.5 Udfordring med begrænset personale og specialeopdeling
Organisationsstrukturen for genoptræningscenteret ud fra det professionelle bureaukrati jf.
Mintzberg (105) giver mulighed for en professionalisering og organisering af fysioterapeuter med
speciale i iCura genoptræningsforløb og hermed en bedre faglighed. Med begrænset personale kan
denne struktur dog udfordre anvendelsen og implementeringen af iCura.
5.3.5.1 Specialeopdeling udfordrer kontinuitet og erfaringer
Et begrænset personale med ”speciale” i iCura og samtidig varetagelse af andre driftsopgaver kunne
af fysioterapeuter opleves til at være fór specialeopdelt. Af praktiske omstændigheder kom dette til
udtryk hos casen ved, at en fysioterapeut primært varetog de fleste forundersøgelser, da denne ikke
ønskede at uddelegere forundersøgelser med potentielle iCura-egnede borgere til andre
fysioterapeuter, i frygten for at ubelejlige andre fysioterapeuter med nye arbejdsopgaver i en travl
praksis. Samtidig varetog to faste fysioterapeuter holdtræningen. Specialeopdelingen af personale i
iCura kunne opleves til at udfordre kontinuiteten og sammenhængen af patientforløb, hvilket kunne
påvirke fysioterapeutens praktiske erfaringer i implementeringen negativt:
Det er jo meget praktisk, at have det (både forundersøgelse og holdtræning) ift. dem jeg
møder på holdet efterfølgende. At jeg har noget erfaring omkring, om de er i stand til at træne
med iCura(…)
Nogen gange er det jo også nemmere at følge dem, man selv har set (F3)
5.3.5.2 Begrænset personale og modstandsdygtighed ved stigende arbejdspres
En fysioterapeut udtrykte, at begrænset personale til varetagelse af iCura kunne medføre, at der ved
evt. kommende personaleudskift eller stigende arbejdspres ville væren en begrænset
modstandsdygtighed med personale i implementeringen af iCura. En udskiftning af personale
nævnes også i et systematisk review at kunne være en barriere for implementeringen af e-healthteknologier som MIG (75). Her kan andre fysioterapeuters begrænsede kompetencer med iCura
give en begrænset sikkerhed i implementeringen af iCura.
Så bliver det får sårbart (Ulempen ved fór specialeopdelt). Hvis en bliver syg eller der er et
område, der pludseligt for helt vildt mange henvendelser med genoptræningsplaner og de
andre områder står lidt mere stille. Altså så har vi også taget den, men så ligger de jo inde
med en masse specialviden, som vi så ikke har så meget af. (F3)
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5.3.6 Uvished om antal af borger og økonomisk udfordring
Uvisheder og udsving i antallet af antal henviste genoptræningsplaner har ikke imødekommet
ledelsens antagelser om antal borgere egnet til iCuraforløb, udtrykte UT1. Dette har medført, at
antagelsen om 20 iCura-enheder i brug og antallet med 8 borgere pr. hold havde været
overestimeret i ledelsens beregning fra skabelon. Ved observationerne blev der også kun noteret
dels 3 og 4 borgere til holdtræningen.
Derfor oplevedes der i projektets kontakt ikke økonomiske gevinster hos genoptræningscenteret:
…det kan det ikke (økonomien kan ikke pt. løbe rundt) fordi vi har jo slet ikke haft alle
kufferter i brug hele tiden. Det skulle vi have haft, hvis det var. Det er den jo (beregning)
beregnet efter. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var vi sparede om året –det var ikke særlig
meget (UT1)
Viden om størrelsen på målgruppen, nævnes i MAST som en vigtig forudsætning for at opnå
økonomiske effekter i implementeringen (69), hvor manglen heraf kan være en barriere herfor. Da
implementeringen af iCura trainer afhænger af ledelsens vurdering af de økonomiske effekter kan
manglende økonomisk effekt være en barriere for implementeringen (112).
UT1 udtrykte dog, at ledelsen var bevidste om, at implementeringsprocessen kan tage tid, hvorfor
de havde prioriteret at, at iCura nødvendigvis skulle give en økonomisk effekt med det samme.
Denne prioritering benævnes i ADKAR-modellen som Reinforcement (115), og kan være en
facilitator til at støtte implementeringen, ved at give iCura en nødvendig tid før at der opleves
økonomiske effekter.

5.3.7 Fremtid og udvikling
Som facilitatorer for at optimere økonomiske effekter ved anvendelsen af MIG (112) kan
forskellige udviklingsområder indenfor MIG støtte implementeringen.
5.3.7.1 Optimering af behov for supervision
Til at bespare ressourcer ved iCuraforløb, nævnte UT1 i fremtiden at kunne begrænse antallet af
supervisioner ved den ressourcestærke borger som en løsning på at opnå optimale økonomiske
effekter. Optimering af begrænset supervision kan være svært i praksis og kræver en
ledelsesmæssig eller politisk strategi. En politisk strategi nævnes også i litteraturen som en
nødvendighed i at afklare yderligere besparelse af ressourcer ved sundhedsteknologi (75).
Selvfølgelig kan man altid sikkert optimere yderligere og få dem til at komme færre gange, og
det vil man også kunne på holdene, men jeg ved ikk, jeg tænker det er også et spørgsmål om
ledelse i sidste ende ik? (UT1)
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Samtidig nævnte UT1 i højere grad af inddrage det narrative perspektiv i beslutningen om
mængden af supplerende supervision, hvor borgeren inddrages i at tage stilling til behovet. Dette
kan dog sætte borgeren i et etisk dilemma om lige adgang til behandling (68,69).
5.3.7.2 Andre målgrupper og sundhedspolitik ml. privat/kommunal praksis
En anvendelse af iCura til flere målgrupper blev nævnt af fysioterapeuter og UT1 som mulighed for
at støtte implementeringen, hvor iCura kunne have et potentiale til anvendelsen ved genoptræning
af lettere grader af hofte-knæartrose (efter servicelovens §86 (134)).
En udvidelse til disse målgrupper var dog udfordret ved, at den individuelle kommune afgør om
disse målgrupper varetages i privat eller kommunal praksis (134), hvor casens pågældende
kommune havde en sundhedspolisk aftale med den private praksis om disse målgrupper.
I litteraturen nævnes vigtigheden af kommunikation ml. sundhedspolitik og klinisk praksis for at
imødekomme specifikke barriere ved en gældende praksis med implementeringen af
sundhedsteknologi (93). Herved kan en kommunikation ml. kommunale genoptræningscentre og
sundhedspolitikkere afgøre om justeringer i fordelingen af bestemte patientgrupper ml. kommunal
og privatpraksis kan give en overordnet økonomisk fordel for kommunen og heraf støtte
implementeringen af iCura.
En ydereligere anvendelse til en målgruppe med fod-underbens-diagnoser med en udvikling af
iCura trainer med en ekstra sensor til foden blev også nævnt også som et forslag.

5.3.7.3 Måleredskaber til besparelse af ressourcer og optimering
Til dels at kunne bruges som intern evaluering af effekter ved iCura-iCuraforløb hos casen og dels
som måleredskab til fremgang og evaluering af afslutning af det enkelte patientforløb kan indlagte
måleredskaber i iCura trainer være en fremtidig udvikling. Her foreslog UT1 bl.a., at en kort udgave
af KOOS/HOOS indlægges i iCura, som borgere kan besvare hjemme løbende. En anden specifik
interaktiv teknologi til telerehabilitering af patienter med TKA/THA, allerede denne funktion (64).
En indlæggelse af måleredskaber i iCura kan være en løsning på begrænset tid til
midtvejsevaluering og et ønske om optimere behov for supervision ved ressourcestærke borgere (se
afsnit 5.3.2.2 og 5.3.7.1).
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Fra projektets observationer blev det noteret, at iCura ikke blev anvendt som måleredskab til
ledmåling af knæ, da fysioterapeut manuelt målte borgeres knæ ved en borgers afslutning. Et
validitetsstudie omkring IMU’er til ledmåling (135) viser, at disse kan anvendes som automatisk
måleredskab til ledmåling. En validering og anvendelse af iCura som automatisk måleredskab til
ledmåling i fremtiden vil her kunne bespare ressourcer for manuel ledmåling til superviseret
holdtræning. Samtidig kan dette biddrage i til automatisk evaluering af, hvornår borgeren kan
afslutte forløbet.

5.3.7.4 Flere specifikke MIG-teknologier fra leverandør til at nå andre målgrupper
Som en løsning på i fremtiden at kunne bespare udgifter på leje af iCura trainer, nævnte UT1 at der
kan suppleres med leje af leverandørens anden interaktive rehabiliteringsløsning ”iCura activity”
(activitetstracker-løsning til borgere med livstilssygdomme som KOL og Diabetes). Dette kan
imødekomme en støre målgruppe, og samtidig give genoptræningscenteret mulighed for, at ombytte
kufferter af de to teknologier hos leverandøren, når de møder et større behov for den ene, frem for
den anden.

5.4 Delkonklusion: Fase 1
Til besvarelse af spørgsmål 1 i problemformuleringen er de forskellige faktorers betydning for
anvendelsen og implementeringen af MIG illustreret i figur 14. De forskellige faktorer er belyst ud
fra temaer og undertemaer i analysen, der har en indbyrdes relation til hinanden, hvor både
organisatoriske barriere og praktiske anvendelsesproblemer har en negativ betydning for
anvendelsen og implementeringen af MIG. Anvendeligheden af iCura samt organisatoriske
facilitatorer i implementeringsprocessen har en positiv indflydelse. En afgørende faktor i processen
er fysioterapeutens accept af den ændrede arbejdsrolle, for at implementeringen kan fungere
optimalt med begrænset supervision. Fremtidige udviklingspotentialer kan understøtte økonomiske
effekter og hermed være afgørende i en implementering af MIG i klinisk praksis.

Side 74 af 107

Figur 14: Forskellige faktorers betydning på anvendelsen og implementering af MIG.
De to blå pile illustrere den kontinuerte proces ml. anvendelsen og dennes betydning på implementeringen af
MIG. Grå cirkler illustrere kontekstuelle faktorer hos casen, der ikke er nævnt som temaer under fund, men
som kan have en betydning på implementeringsprocessen hos den specifikke case. Pile imellem firkantede
kasser illustrere særlige sammenhænge ml. faktorers betydning for implementering, ”Skeptisk” smiley
illustrerer fysioterapeuter og borgeres oplevede problemer og udfordringer, der har en negativ betydning for
holdningen og anvendelsen af MIG. Glad smiley illustrerer iCuras løbende udvikling og opdateringer, der
vil begrænse problemer, og udfordringer og mangler.

5.4.1 Opsummering af faktorer
Negative faktorer (barriere)

Positive faktorer (facilitatorer)
Anvendelsen

Problemer og mangler
• Driftsproblemer med sensor, kalibrering og
opladning
• Manglende validitet i monitorering og
feedback
• Utilstrækkeligt brugercentreret design til
individuelle holdninger
• Manglende informationer om fx pause og
afbrydelsesfunktioner
• Ikke mulighed for at afprøve iCura hjemme
første dag
• Forslag om aktivitetstracking af
hverdagsaktiviteter

Generel tilstrækkelig brugervenlighed for
fysioterapeuter og borgere
Fordele ved anvendelighed
• Forbedret motivation og compliance i
hjemmetræning for borgere
• Bedre overblik for fysioterapeuter
• Større fleksibilitet for borgere
• Øget empowerment for borgere og mere tid til
ressourcesvage borgere for fysioterapeuter
• Begrænset supervision og potentiel økonomisk
fordel
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• Autoprogression og skabeloner over
øvelsesprogram med behov for manuel
tilpasning
• Forslag om patientuddannelsesvideoer
Mangler ved MIG og behov for supervision
• Uerstattelig face-to-face kontakt
• Behov for vejledning i smerter, belastning,
ADL og tilpasning af progression
• Supervision af øvelser
• Sociale element
• Supplerende genoptræning: gangtræning,
balanceøvelser, styrketræning i maskiner
Implementeringsprocessen
Manglende viden
Ledelsesstrategi
• Udvælgelse af egnede borgere
• Awareness: Opmærksomhed og baggrund
• Utilstrækkelig uddannelse og oplæring
• Desire: Medarbejderinddragelse
• Viden om prioritering af tid på optimal
• Ability: Støtte med tilstrækkelig tid og ressourcer
anvendelse af compliancedata og
Udviklingsterapeut som forandringsagent
kommunikation i fysioterapeutens interface.
Løbende møder
Leverandørens deltagelse og ressource i
Stigende arbejdspres, tid og ressourcer til evaluering
Fremtid og udvikling
Ændret terapeutrolle
• Optimering af behov for supervision
• Mere teknisk konsulentrolle
• Flere målgruppe
• Begrænset frihed, fleksibilitet og autonomi
• Måleredskaber i iCura til besparelse af ressourcer
• Udfordring at vurdere behov for supervision
og optimering af forløb
• Ændret relation ml. terapeut og patient
• Flere MIG-teknologier fra leverandør til at nå
flere målgrupper
Begrænset personale
Uvished om målgruppe og økonomisk udfordring
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6.0 Fund, analyse og diskussion - fase 2
I tabel 6 og 7 er oplistet udvalgte faktorer relateret til anvendelsen og implementeringen af mig. Ud fra hver faktorer er tilføjet forslag fra
workshoppens deltagere samt projektets diskussion af forslaget.
Tabel 6 – Faktorer med betydning for anvendelsen af MIG.
Udvalgte faktorer
Deltagere fra workshops forslag
Driftsproblemer med
1) Medfølgende manuel er for stor og med for meget
sensor, opladning og
info. - A5 pixiguide som løsning med de vigtigste
kalibrering
informationer om drift og problemer - fx omkring
opladning.
Manglende validitet i
monitorering og feedback
Utilstrækkelig
brugerdrevet design
- Mulighed for at ændre
rækkefælge
- Forskellige holdninger
om mængde af feedback

1) Opmærksomhed på at informere borgere, at de
kan ringe til iCura support, når der opstår problemer
med software. Dette kan gøre, at iCura kan løse
problemer hurtigst muligt. (iCurakonsulent)
Rækkefælge
1) Udvikle funktion så patienterne selv kan ændre
rækkefølge af øvelser

2) Det anbefales af iCura konsulent, at der følges op
på rækkefølgen i øvelserne til holdtræningen, hvor
fysioterapeuten kan høre til, om der er nogle
praktiske udfordringer der gør, at rækkefølgen skal
ændres.
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Diskussion af forslag
1) En mindre kompliceret manual kan støtte brugervenligheden (109) så borgeren selv
kan løse eventuelle driftsproblemer og sikre anvendelsen og støtte implementering.

1) En info til borgere om iCuras telefonsupport kan påvirke samhørigheden positivt jf.
SDT (47) i genoptræning med iCura. Dette kan støtte patientens motivation for at
anvende iCura trainer og hermed anvendelsen.
Rækkefælge
1) En funktion så borgeren selv kan bestemme rækkefølge kan understøtte borgerens
autonomi (SDT(47)) hos nogle borgere og hermed øge motivationen for anvendelsen.
For andre borgere kan denne funktion dog være for svær at administrere ift. borgerens
”tekniske kompetencer” (SDT), hvorved brugervenlighed, accept og anvendelsen
påvirkes negativt.
2) Kan være en simpel måde at imødekomme borgerens autonomi for borgere med
stærke tekniske kompetencer og samtidig sikre tilstrækkelig brugervenlighed for
borgere med få ”tekniske kompetencer” jf. SDT.

Forskellige holdninger til feedback:
3) ingen kommentarer

Manglende info om
pausefunktion og
manglende

1) Bedre fokus på denne funktion i uddannelse af
fysioterapeuter kan sikre manglende indsigt hos
borgere i denne funktion.

Ikke mulighed for at
afprøve iCura hjemme
første dag

1) Udvikle en ”Testprograms-funktion” – kun til
formål med at borgeren kan øve sig og får tekniske
/praktiske kompetencer med at bruge iCura. Skal
ikke opsamle data om kvaliteten/kvantitet af
øvelserne.
1) Mulighed for borgere at tilføje manuelt andre
aktiviteter som fx cykling med indhold af distance og
intensitet, for at borgeren kan give udtryk for anden
aktivitet, der kan forklare, hvorfor borgeren evt. ikke
har trænet iCura.

Forslag om
aktivitetstracking af
hverdagsaktiviteter

2) Tilføje elementer fra iCura activity
(aktivitetstracking med en bevægelsessensor), som
kan måle andre hverdagsaktiviteter. Udnytte en af
sensorerne til aktivitetstracking.
Anvende en sensor hele dagen til at måle
hverdagsaktiviteter og montere de andre fire
sensorer, når man laver øvelser. Så kan man lettere
snakke med borgerne om deres aktivitetsniveau hen i
forløbet.
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3) Feedback modeller ved ”serious games”, som iCuras interface, kan ofte være
generaliserende og tager ikke tage højde for individuelle kompetencer i at støtte et
vigtigt flow til at sikre at brugeren bliver udfordret og opnår læring. Feedback kan
anvendes med et brugercentreret design for at personalisere spiloplevelsen. (122) Her
kan muligheden for brugeren om at bestemme frekvensen og typen af feedback være en
løsning på at støtte individuelle holdninger (136).
1) Jf. Müller (130) er viden til teknologien omkring praktisk anvendelse ”know how” et
vigtigt element for teknologiens anvendelse. Understøttelse af viden hos fysioterapeut
kan støtte borgeres opfattelse af iCuras brugervenlighed (109) i form af øget fleksibilitet
og hermed støtte accept og implementering af iCura trainer.
1) At patienterne får muligheden for at kunne anvende iCura første dag, kan støtte
tilegnelse af tekniske kompetencer”, jf. SDT, som kan støtte oplevelsen af
brugervenlighed og positivt påvirke anvendelsen af iCura. Funktionen bør udvikles, så
der stadig sikres mod overtræning og overbelastning hos borgere, da dette kan være en
udfordring (13).
1) Manuel indtastning af aktiviteter kan være en simpel måde for, at fysioterapeuten kan
få et overblik over patientens fysiske aktiviteter. Selvrapporteret fysisk aktivitet kan dog
både være over- og underestimeret (137) og kan derfor begrænse fysioterapeutens
anvendelse af redskabet pga. manglende anvendelighed (109).
Samtidig kan tid på at indtaste muligvis for være en barriere for borgeren og påvirke
brugervenligheden og begrænse anvendelsen af denne funktion.
2) At udnytte aktivitetstracking med at bære bevægelsessensor dagligt kan løse
udfordringer ved manuel tracking (pkt. 1 begrænset validitet og tid). Her har nyere
kommercielle aktivitetsstrackere vist at have acceptabel validitet (138) En udnyttelse af
aktivitetstracking kan potentielt sikre fysioterapeuten et bedre overblik af borgerens
aktivitetsniveau og støtte en effektiv specifik patientrettet vejledning med borgeren og
heraf et mere effektivt iCuraforløb (94). Dette kan støtte implementeringen. Dog kan
begrænset brugervenlighed ved at skulle bære en sensor dagligt (139), være en praktisk
udfordring.

Autoprogression med
behov for manuel
tilpasning

- ingen forslag

Patientuddannelsesvideoer

1) Korte 5 minutters videoer
Indhold:
• DOMS og forståelse af smerter i forbindelse med
operation og overbelastning
• Anbefalinger ift. at nedsætte belastning, reducere
antal repetitioner eller lettere udgangsstilling i
øvelser.
• Råd til smertelindring
Anvendelig for borgere, der er bange for smerte. Det
ville være en stor hjælp med disse videoer til
borgeren, der er bange for smerten.
2) Udnyttelse af iCuras skriftlige vidensbank
Større fokus på information/kommunikation fra
fysioterapeuter omkring, hvad borgeren kan bruge
vidensbanken til. (iCurakonsulent)
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En fremtidig udvikling med machine learning indenfor teknologier til genoptræning ,
herunder MIG kan understøtte en automatisk progression af sværhedsgrader i
øvelsesprogrammet (140). Dette kan bespare ressourcer ved et tilstedeværende behov
for at tilrette progressionen i iCuras genoptrænings program ved supplerende
superviseret holdtræning. Dette kan give øgede økonomiske ved effekter anvendelsen af
MIG og hermed støtte implementeringen. Her er validering af disse systemer vigtig i en
accept af den kliniske anvendelse og implementering (120).
1) Telerehabilitering bestående af øvelsesvideoer, patientuddannelsesvideoer og frem
supervisioner ved fysioterapeut kan være ligeså effektiv som konventionel superviseret
træning (12 supervisioner) i genoptræning af patienter med hofte- og knæartrose på kort
og langsigtede mål, viser et studie (125). Videoer med forklaring om smerter og
belastning kan fungere som substitut for fysioterapeutens ressourcer ved supervision og
støtte patientens ”kompetencer” (SDT) i genoptræningsforløbet.
Videoer med patientuddannelse i iCura vil derfor kunne reducere ressourcer på
patientuddannelse ved superviseret holdtræning og evt. kunne reducere antallet af
supplerende supervisioner. Besparede ressourcer kan støtte implementeringen af MIG.
Omvendt er patientuddannelsesvideoer kun en envejsdialog, hvilket ikke giver
mulighed for kognitiv adfærds terapi med specifikke spørgsmål relateret til patienten,
der kan være vigtig i genoptræningen af patienter (141).
2) For nogle borgere kan skriftligt vidensbank være tilstrækkeligt og opfylde borgerens
autonomi, for opbyggelse af kompetencer til smerter og belastning under genoptræning.
For andre borgere med en anden autonomi kan videoer i stedet være nødvendig for
brugervenligheden og hermed accepten og anvendelsen af patientuddannelsesfunktionen, jf. TAM.

Tabel 7 – Faktorer med betydning for implementering af MIG
Udvalgte faktorer
Deltagere fra workshops forslag
Manglende viden udvælgelse af egnede
borgere

1) Udnytte viden fra iCura om andre kommuner. Erfaring om
redskaber til udvælgelse af egnede borgere.

2) Bruge tidligere skeptiske borgere som ”ambassadører”

3) Nysgerrighed fra terapeuter, og spørgsmål til borgere,
hvorfor de ikke ønsker iCura
Manglende viden –
prioritering af tid på
Chatfunktion

1) Mere viden om, hvad der skal kommunikeres og tid til at
bruge det.
2) Autogenereret besked fra start tilsendt til borger, så de
bliver gjort opmærksom på funktionen.
Eksempel:
Hej "Borger"! Som nævnt til forundersøgelsen er her
chatfunktionen, hvor du kan kontakte mig hvis du har nogle
spørgsmål til icura, dine smerter eller nogle andre ting i
forbindelse med din genoptræning. Som sagt kan der godt gå
lidt tid før vi ser beskeden, men vi svarer altid så hurtigt vi
kan. Jeg vil desuden råde dig til at kigge i videnbanken eller
den vedlagte manual, da du måske kan finde svaret på nogle
af dine spørgsmål der. Med venlig hilsen "Terapeut"
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Diskussion
1) I et interorganisatorisk ”paraply” netværk ml. danske kommuner (142), der alle
anvender iCura trainer, kan virksomheden iCura fungere som
”moderorganisation” og agerer platform som vidensdeler af lokale erfaringer om
udvælgelse/inklusion af egnede borgere på tværs af kommuner. Tværkommunale
netværk kan være en generel løsning for danske kommuner til at skabe erfaring og
implementering af velfærdsteknologi som iCura (143).
2) Ambassadører kan være en social support og fungere som rollemodeller og
støtte en adfærdsændring og accept af genoptræning med teknologi som iCura
(144).
3) Genoptræningsforløb m/u. iCura trainer baseres på evidensbaseret praksis
(145), hvor den sundhedsprofessionelles ekspertise og erfaring skal supplere
manglende evidensbaseret viden. Heri er et grundlæggende element nysgerrighed
til at fysioterapeuten kan tilegne sig nye erfaringer med inklusion af borgeren.
1) En bedre viden til nyttevirkning og hvorfor der skal prioritereres tid på
chatfunktion set ift. andre driftsopgaver er vigtig for anvendelsen af
chatfunktionen jf. Müller (130).
2) Autobesked kan begrænse fysioterapeutens ressourcer på anvendelsen af
chatfunktion og samtidig påminde borgeren om funktionen.

Ændret terapeutrolle udfordring om
afgørelse af borgers
behov for supervision

1) (Efterfølgende mundtlig kommentar fra teamleder): Den
nye rolle og ændrede faglighed kræver tid før, at
fysioterapeuter ser i praksis, at iCuraforløb giver gode
resultater. Tid med positive erfaringer kan støtte at
fysioterapeuter ændrer syn på borgeres behov for superviseret
træning. Det er ikke nok med viden om resultater fra et
studie.
2) Differentierede iCuraforløb, med grupperinger af
forskellige niveau af forløb – Teknologien kan være med til
at give muligheden for differentierede forløb. Kan støtte
kvaliteten for den enkelte borgers forløb.

3) Interesse i viden om borgere på langsigtede mål og om
borgere kommer retur til genoptræning
Udfordring med
begrænset personale og
specialeopdeling

1) Flere terapeuter uddannes og oplæres i iCura

2) Turnusordning med fysioterapeuters ansvar for iCura hold

Fremtid og Udvikling Flere målgrupper

1) Borgere med fod- og underbensproblemer som
achillesenerupturer og malleolfrakturer. Skal indeholde
øvelsesbank ligesom til TKA/THA
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1) På trods af, at ledelsen kan være overbevist om effekter med iCura fra
evalueringsrapport (13) er det kendt, at en accept af ændret praksis med
telerehabilitering hos fysioterapeuter kræver, at effekterne først opleves i egen
praksis (86). Hermed bør ledelse afsætte den nødvendige tid Reinforcement
(ADKAR) for, at fysioterapeuter har oplevet effekter i praksis og kan acceptere en
ændret rolle og faglighed.
2) Sensorteknologi er en valid metode til at kunne analysere gangfunktion på
udvalgte parametre. Sensorerne som anvendes i iCura, har i litteraturen vist at
have potentiale til ud fra ganganalyse at kunne forudsige det postoperative
funktionsniveau. En udvikling af iCura har hermed potentiale til på baggrund af
ganganalyse at differentiere og forudsige borgeres behov for genoptræning (146),
og løse udfordringer med at beslutningen afgøres fysioterapeutens subjektive
vurdering.
3) Mere forskning eller kliniske erfaringer om langsigtede mål og follow-ups vil
kunne klarlægge, om der er negative effekter ved begrænset supervision. En bedre
viden om begrænsede negative effekter, kan påvirke fysioterapeuters holdning
positivt og bidrage til ændret praksis med begrænset supplerende supervision.
1) En uddannelse af flere medarbejdere vil gøre det specialeopdelte professionelle
bureaukrati (105)ved genoptræningscenteret mindre sårbart over for øget
arbejdspres og udskiftning af medarbejdere. Hermed sikres ability i
implementeringen jf. ADKAR (115).
2) Turnusordning kan sikre at flere medarbejdere opnår kliniske erfaringer (145)
med iCuraforløb og hermed støttes ability og en bedre forudsætning for
implementering jf. ADKAR (115). Samtidig kan turnusordning støtte et
afvekslende og interessant job (76) for fysioterapeuter, hvilket kan påvirke
attituden (TAM) og hermed anvendelsen af iCura positivt.
Generelt kan udvidelsen af målgruppen kan sikre større økonomiske gevinster ved
implementering af MIG.

1) Anvendelsen af iCura til fod-underben kan kræve en ekstra IMU placeret under
anklen for at kunne monitorere bevægelse i ankelled, hvilket kan udfordre
brugervenligheden. Her kan udvikling af smart textiles ved anklen i form af
”smart sokker” muligvis have et større potentiale (147).

Fremtid og udvikling Nedsætte fremmøde for
ressourcestærke
borgere

2) Anvende til andre målgrupper med knæ-hofte-problemer,
som fx til GLA:D-målgruppe. (iCurakonsulent)

2) MIG kan have potentiale (148) i behandlingen af patienten (uden TKA/THA)
med ”lettere” grader af knæ-hofteartrose. Målgrupper som denne uden operation
på sygehus modtager genoptræning på baggrund af serviceloven, hvor den enkelte
kommune kan afgøre om genoptræning varetages i kommunale
genoptræningscentre eller hos privat praktiserende fysioterapi (134). Ved
genoptræningscenterets kommune varetages genoptræning af patienter med hofteknæartrose i den privatpraktiserende fysioterapi. Hermed afhænger udvidelsen til
disse målgrupper af sundhedspolitik i den konkrete kommune.

3) Blande iCura og ikke iCuraforløb på samme hold

3) Blanding af borgere m/u iCuraforløb til holdtræning kan påvirke de borgere,
der umiddelbart ikke ønsker iCuraforløb. Her kan sociale faktorer, med andre
borgeres positive erfaring med iCuraforløb påvirke borgerens holdning til
anvendelighed og brugervenlighed og hermed ændre borgerens holdning og
autonomi til at vil anvende teknologien. Samtidig bliver der skabt en større
opmærksomhed om teknologien fra flere borgere, hvilket kan medvirke til en
fremtidig ændret kultur og forventning af genoptræning for nye borgere.

1) Borgere skal selv vælge næste fremmøde ”aktivt” til fra
gang til gang.

1) Genoptræning med evidensbaseret praksis (145) baseres også på
patientpræferencer. En udnyttelse af det narrative perspektiv (149) kan afklare om
patientens behov for ekstra fremmøder kan være i uoverensstemmelse af
fysioterapeutens erfaring, der kan være påvirket at traditionelle normer (88).
Herunder kan et begrænset antal ressourcer italesættes af fysioterapeuten, som kan
skabe refleksioner og gøre borgeren medansvarlig i beslutningen.

2) Erfaringer kan opnås gennem afprøvning af ”case-forløb”
med borgere, der kun har begrænset supervision (3

2) Cases kan udbygge fysioterapeutens kliniske erfaring i en evidensbaseret
praksis (145) om at spotte ressourcestærke borgere, der kan have færre
fremmøder.
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Fremtid og udvikling
Måleredskaber indlagt
i iCura

supervisioner); introduktion, evt. opfølgning og afslutning.
Ved behov for flere, kan der aftales herfor.
Kan afprøves på de borgere, der gerne vil klare træningen
selv, som kan afklares ved forundersøgelse.
1) Udnytte KOOS/HOOS-short forms indlagt i iCura –

(Stigende arbejdspres og
mindre tid til
midtvejsevaluering)

1) En indlæggelse af et valideret spørgeskema med 8 spørgsmål om
funktionsniveau, som KOOS/HOOS-shortforms (150,151), kan være en løsning på
begrænset tid og ressourcer til evaluering ved superviseret holdtræning. Ved
borgeres besvarelse af spørgeskemaet ugentligt i iCura, kan fysioterapeuten
automatisk vurdere borgerens funktionsniveau, og hvornår dette er tiltrækkeligt til
at borgerens forløb kan afsluttes. I litteraturen finder man desuden MIGteknologier med indlagt VAS-skala, der udfyldes 2 gange ugentligt af borgeren
(148). Dette kan inddrages i en vurdering af, hvor tidligt borgeren kan afsluttes
forløbet.

2) Udnytte activity-del, hvor en sensor kan tages på dagligt til
som mål for aktiviteter. Fysioterapeuten kan vurdere, om
borgeren er mere aktiv

2) Validering aktivitetstracker i iCura trainer kan bruges til mere ”objektivt” at
vurdere borgerens aktivitetsniveau (94), og herudfra vurdere, hvornår borgeren er
klar til afslutning af forløb. (Også kommenteret under ”Forslag om
aktivitetstracking af hverdagsaktiviteter”)

3) Validering andre automatiske måleredskaber iCura:
3.1 Automatisk måling af ledbevægelighed
3.2 Indlagt påmindelse om funktionstest som Rejse-sætte-sig
ugentligt

3) En validering af måleredskaber i MIG-teknologien er vigtig for den klinisk
anvendelse (120). Bevægeligheden kan være et vigtig outcome for patientens
funktion og fremgang (152). Bevægelsessensorer og wearables har potentiale til at
anvendes til at måle funktionsniveau ud fra test som ”Rejse-sætte-sig”, viser et
studie (153). En indlæggelse af disse test kan anvendes som en objektiv metode
til at fysioterapeuten automatisk kan evaluere patientens fremgang og potentiale
for at optimere genoptræningsforløbet (94) – hermed et potentiale for at kunne
understøtte begrænset supervision for ressourcestærke borgere.
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Delkonklusion
Udvalgte faktorer kan understøttes igennem workshoppens identificerede forslag fra tabel 6 og 7.
Heriblandt kan en teknologisk udvikling med den specifikke MIG-teknologis funktioner, samt
optimal uddannelse af fysioterapeut og information til borgere styrke anvendelsen af MIG.
Ved faktorer relateret til implementering kan bl.a. mere viden og flere erfaringer om målgruppen fra
andre kommuner; optimering af ressourcer ved bl.a. at udvikle MIG-teknologien til et validt
måleredskab og kunne differentiere ml. borgeres behov for genoptræning; anvendelse af MIGteknologi til flere målgrupper afhængig af den specifikke kommunes sundhedspolitik, være
muligheder til at understøtte implementeringen af MIG.
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7.0 Diskussion
I følgende to afsnit præsenteres en diskussion af projektets overordnede fund samt en diskussion af
anvendte metoders betydning for fund.

7.1 Resultat diskussion
Projektets fund identificerede både positive og negative faktorer relateret til anvendelsen og
implementering, som har en indbyderes relation imellem hinanden og kan have en betydning for
implementeringen af MIG. Til at sætte projekts fund i en overordnet sammenhæng med litteraturen
diskuteres overordnede udvalgte faktorer.
Overordnet set viser projektets fund, at oplevelsen af problemer og mangler i anvendeligheden af
MIG-teknologien kan have betydning for anvendelsen af MIG og et behov for supplerende
supervision. Fordele til anvendeligheden af MIG var overordnet set øget compliance i
hjemmetræningen pga. monitorering og livefeedback under øvelser. Litteraturen viser også, at
monitorering af compliance og live-feedback under øvelser er anvendelige for fysioterapeuter
(94,120). Omvendt skal der også være krav til præcisionen og validiteten af de data som
teknologien monitorere og giver live-feedback til patienten om, før at funktionerne kan være
anvendelige (94,120). Dette fremkom også i projektets fund, hvor feedback på kvaliteten i
bevægelsen ikke altid var præcis, hvorfor anvendeligheden blev påvirket negativt og udfordrede
anvendelsen af MIG uden behov for supervision. Et andet studie viser, at telerehabilitering med
webbaseret videoøvelser også møder et behov om at supplere med konventionel superviseret
træning for bl.a. at imødekomme, at teknologien ikke giver tilstrækkelig vejledning i
hjemmetræning (91,154). Dog indeholder telerehabilitering med webbaseret videoøvelser ikke
livefeedback og monitorering af compliance som MIG, hvorfor projektet vurderer et mindre behov
for supervision ved MIG.
Resultater fra et nyere RCT-studie (155) med telerehabilitering med web-baseret videoøvelser af
patienter med unikompartmentel knæalloplastik, viser ingen signifikant forskel på effekter ved
telerehabilitering uden supervision og superviseret genoptræning efter 6 uger målt på ledbevægelighed og funktionsniveau. Disse resultater kan udfordre projektets fund om et behov for
supplerende supervision. Dog kan projektets fund forsvares med casens bredere patientgruppe i
praksis med en evt. lavere baseline i funktionsniveau og forskelle i psykologiske faktorer som
graden af patienters empowerment, hvilket er en essentiel del for at kunne anvende MIG
selvstændigt (128).
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Et af argumenterne for et behov om supervision i projektets fund var, at face-to-face mødet for
borgerne var unikt og kunne ikke erstattes af MIG-teknologien. Et systematisk review (112)
omkring e-health interventioner beskriver, at teknologier kan udfordre en holistisk tankegang i
genoptræningen om også at imødekomme relevante psykosociale faktorer, da teknologien i høj grad
kun har fokus på den fysiske del i genoptræningen. Da det holistiske sundhedsbillede kan være
vigtig i rehabiliteringen (112), som også blev erfaret i projektets fund, kan dette underbygge,
hvorfor at et face-to-face møde er unikt for borgere og bør suppleres i telerehabilitering med MIG,
da MIG pt. i begrænset omfang kan understøtte disse faktorer. Som et alternativ til face-to-face
møde foreslog en borger, at webkamera kunne anvendes. Et studie viser, at telerehabilitering med
kognitiv adfærdsterapi via webkamera og adgang til webbaseret patientuddannelse kan give
signifikant bedre effekter ved knæsmerter og funkionsniveau efter 6 og 9 mdr. sammenlignet med
adgang til webbaseret patientuddannelse alene (141). Samtidig kan telerehabilitering med kamera
være ligeså effektiv som konventionel superviseret træning (55–61). Telerehabilitering med
webkamera kan hermed have potentiale som alternativ for face-to-face møde for anvendelse af
telerehabilitering med MIG.
Projektet erfarede forskellige tekniske begrænsninger ved MIG-teknologien, der medførte et behov
for supervision med indhold af bl.a. vejledning i iCura-træning og smertehåndtering, samt manuel
tilpasning af progressionen i øvelsesprogrammet. For at kunne begrænse behovet om supervision og
optimere potentielle besparede ressourcer kan en udvikling af MIG-teknologiens tekniske
funktioner med bl.a. indlæggelse af patientuddannelsesvideoer, bedre validitet, aktivitetstracking
samt udnyttelse af machine learning forbedre anvendeligheden til støtte af implementeringen. I den
videnskabelige litteratur (146) udvikles wearables til at kunne forudsige patientens prognose og
løbende postoperative funktionsniveau på baggrund af monitorering af ganganalyse. Dette vil i
fremtiden have potentiale til at anvendes som machine learning i MIG-teknologien til automatisk
progression i øvelsesprogram og hermed begrænse et behov for supervision.
Projektets fund erfarede, at fysioterapeuter kunne opleve et behov for at supplere MIG med andre
elementer i genoptræningen som fx gangtræning og styrketræning med maskiner. Her kunne
iCuratræning opleves som værende for firkantet og en introduktion til andre træningsprinsprincipper ved holdtræning blev argumenteret til at kunne støtte borgerens empowerment til fortsat
træning efter afsluttet iCuraforløb. Både danske og internationale kliniske retningslinjer har ingen
anbefalinger til bestemt indhold i genoptræningen pga. manglende evidens og stor heterogenitet i
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interventionsstudier (15,16,28). Herunder mangler der forskning med langtidseffekter og followups, der kan understøtte argumenter om bestemte supplerende øvelser kan styrke borgerenes
empowerment. I en evidensbaseret praksis må manglende videnskabelig evidens dog støttes op om
praksiserfaringer fra fysioterapeuter (145), hvorfor fysioterapeuternes oplevelse og faglige
argumenter pt. må afgøre anvendelsen af MIG. På baggrund af MIG’s begrænsede modenhed må
yderligere effectiveness interventionsstudier om MIG sammenlignet med forskellige konventionelle
træningsmetoder kunne afklare, hvorvidt MIG i praksis bør suppleres med andre supplerende
elementer i holdtræningen.
Fra projektets fund viste monitoreringen af MIG at være en fordel, da fysioterapeuter kunne
reagere, hvis ikke borgerene lavede øvelserne. I litteraturen nævnes også et potentiale i at anvende
wearables-teknologier til at kunne optimere den kliniske praktisk ved at anvende monitoreringen af
compliance analytisk og bruge dette til kliniske beslutninger til en mere effektiv genoptræning (94).
I projektets fund oplevede en fysioterapeut dog, at monitoreringen af hjemmeøvelser godt kunne
udnyttes endnu bedre. Her var den begrænsede viden og prioritering fra casens ledelse, om at der
kun var afsat 30 min til analyse af compliance før holdtræningen, begrænsende for, at
fysioterapeuter ikke havde mulighed at anvende dataene fra monitoringen mere. Hvorvidt om
fysioterapeuter i højere grad bør analysere compliance-data løbende ugentligt vil optimere
patienternes genoptræning er dog uvis. En større prioritering af fysioterapeutens analyse sætter
naturligvis også spørgsmålstegn ved ansvarsforholdet i genoptræningsforløbet, og om dette kan
have en negativ betydning for patientens eget ansvar i genoptræningen, påvirkning af empowerment
og hermed langsigtede resultater.
Projektets fund identificerede et potentiale for udvikling af MIG-teknologien, til at kunne anvendes
som validt måleredskab, hvilket også nævnes i litteraturen (94,120). Her er wearables vist at kunne
være et validt måleredskab til ledmåling i knæet (135), hvorfor en udvikling af MIG-teknologien til
dette muligvis kan bespare ressourcer for manuel ledmåling og støtte anvendeligheden. Her
anvender en anden markedsført MIG-teknologi ”Sword Phoenix” allerede denne funktionen (54).
Ligeledes kan indlæggelse af spørgeskemaer om funktionsniveau som KOOS/HOOS, som allerede
anvendes ved en stationær interaktive telerehabiliterings-teknologi (64), være en løsning til
automatisk at vurdere patientens fremgang.
Projektets forskellige identificerede udfordringer med implementeringen af MIG, kan være et
resultat af en begrænset modenhed af MIG, som blev argumenteret i projektets problemanalyse.
Heraf var en stor udfordring i implementeringsprocessen hos casen manglende viden; herunder
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begrænset viden om størrelsen af målgruppen og hvordan den rette borger udvælges,
fysioterapeuters anvendelse compliance-data i interface, vurdering af borgeres behov for
supervision samt uddannelse af fysioterapeuter for optimal vejledning og informationer for borgeres
anvendelse af teknologien. En tidlig implementering af en relativt ”umoden” teknologi som MIG,
afspejler sig derfor i projektets fund ved manglende viden, hvor genoptræningscentre som ved
casen, selv kan have et behov for et foretage evalueringer og undersøgelser i at skabe ny viden om
implementering af MIG. At genoptræningscentre selv skal evaluere samtidig med varetagelse af
driftsfunktioner kan skabe udfordringer om begrænsede ressourcer og skabe et stigende arbejdspres
i implementeringsprocessen, som både fremkom i projektet men også er en almen kendt barriere i
implementering af sundhedsteknologier som MIG (112). Et relativt ivrigt og tidligt forsøg på
implementering af MIG med en begrænset modenhed (13,50,54,71,72) i klinisk praksis kan hermed
resultere i, at der ikke opleves forventede økonomiske besparelser, som identificeret i projektets
fund. Manglende oplevelse af økonomiske effekter beskriver MAST også som en konsekvens af
implementering af teknologi med begrænset modenhed (69). En statusrapport fra 2017 af KL viser
dog, at flere danske kommuner oplever økonomiske effekter ved implementering af digital
understøttet træning, herunder MIG (12). Forskelle ml. kommuner i hvor langt de er undervejs i
implementeringsprocessen og om teknologien er i ”drift”, kan forklare, hvorfor projektets case ikke
oplevede økonomiske effekter, da denne var i starten af en implementeringsproces. Her forventede
casens ledelse også, at de økonomiske effekter ville blive større undervejs i processen.
En stor del af baggrunden for danske kommuners implementering af den specifikke MIG-teknologi
iCura (12) kan skyldes en markedsføring om resultater fra evalueringsrapport om tidligere
interventionsprojekt (13). Her kan en kommende publicering af videnskabelige af artikler fra
projektet (71,72) bidrage til gennemsigtighed, viden og evt. at kunne identificere forskelle fra
interventionsstudier vs. klinisk praksis i anvendelsen af MIG. Dette kan biddrage til bedre viden for
ledelse, fysioterapeuter og andre beslutningstagere hos kommunale genoptræningscentre og
muligvis give et mere realistisk billede om effekterne ved implementering af MIG i klinisk praksis.
På trods af en risiko ved implementering af MIG med begrænset modenhed på baggrund prototypestudier (50,54) vil en åbenhed og nysgerrighed fra danske kommuner om afprøvning og
implementering af MIG omvendt kunne støtte en identificering af vigtige barriere og facilitatorer
fra klinisk praksis, som udført i dette projekt. Dette vil kunne støtte udviklingen nye efficacystudier og effectiveness studier og hermed modne teknologien og støtte implementeringen af MIG.
For at en sådan proces skal kunne lade sig gøre, kræver det nødvendigvis en ledelse i klinisk
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praksis, der tillægger implementeringen nødvendige ressourcer og tid, jf. ADKAR (115), som blev
identificeret som en facilitatorer ved casen i projektets fund. Tilmed kan et inter-organisatorisk
netværk (142) ml. danske kommuner og leverandøren iCura som ”moderorganisation” være en
løsning til at bidrage til erfaringer og viden om implementering af MIG (143).
En vigtig faktor for økonomiske effekter og implementeringen af MIG er størrelsen af målgruppen
(69). I projektets fund fremkom det, at casen kun havde mulighed for at anvende MIG til
rehabilitering af ortopædkirurgiske patienter efter operation på sygehuset (efter sundhedslovens
§140 (25)) og ikke havde mulighed for at anvende MIG til rehabilitering af fx patienter med lettere
grader af artrose (efter serviceloven §86 (25)), da disse blev varetaget af den private fysioterapipraksis i den pågældende kommune. Med mulige forskelle i forretningsmodeller ml. den private og
kommunale klinisk praksis, vurderer projektet det muligt, at en privat praksis kan have en mindre
interesse i implementere MIG for at begrænse traditionel superviseret genoptræning, da dette vil
påvirke den private praksis’ indtægter ved supervision negativt. Overvejelse om økonomiske
konsekvenser for fysioterapeuter nævnes også som en barriere i et hollandsk studier om
implementeringen af telerehabilitering med webbaserede videoøvelser (91). Økonomiske barriere
kan muligvis være et mindre problem, hvorom flere målgrupper med potentiale for MIG varetages i
den kommunale praksis. Omvendt kan det ikke afgøres om en fremtidig større efterspørgsel
naturligt vil medføre, at den privatpraktiserende fysioterapi også vil have et behov for at
implementere MIG. Litteraturen beskriver desuden, at sundhedsteknologier som MIG, udover
patienter, sundhedspraktikere og udviklere, også bør inddrage politikkere i beslutninger for optimal
implementering (156). Hermed kan et større fokus på MIG i kommunal/regional sundhedspolitik
muligvis støtte implementeringen af MIG.
Fra projektets fund blev der identificeret, at implementering af MIG kan medføre en oplevelse af en
ændret rolle som ”tekniske konsulent” for fysioterapeuten, hvilket understøttes i litteraturen af
implementering af andre telerehabiliteringsteknologier (112). Dette kan udfordre fysioterapeutens
faglige identitet, ved at begrænse autonomi og fleksibilitet ved et behov om supplerende
genoptræningsmetoder (88,89) samt manuelle terapiformer (77–80). For implementeringen af MIG
i klinisk praksis må en bevidsthed om en ændring af fysioterapeutens faglige identitet være
nødvendighed for ikke at skabe modstand mod forandring blandt fysioterapeuter undervejs i
processen. Heri understreger projektets fund vigtigheden af, at fysioterapeuter medinddrages
undervejs i hele forandringsprocessen, for at give dem en forståelse for baggrunden og samtidigt
kunne opspore eventuelle barriere undervejs i processen. Erfaret i projektet og fra litteraturen er
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uddannelse, tid til at skabe praktiske erfaringer med ændrede arbejdsopgaver og support nødvendig
(157) for at fysioterapeuter accepterer den ændrede rolle med anvendelsen af MIG.

7.2 Metode diskussion
Til at højne projektets gyldighed og transparens er der anvendt tjeklisten COREQ til afrapportering
af projektets kvalitative metoder (103).
Til at belyse fysioterapeuter, borgere og ledelsens perspektiv, blev der udvalgt informanter af
genoptræningscenterets udviklingsterapeut på baggrund af projektets inklusionskriterier. Dette pga.
praktiske årsager. Da udvælgelsen af informanter skete gennem UT1, er der hermed en risiko for
inklusionsbias ift. UT1’s interesser. I praksis vurderes dette dog ikke at have haft en betydning, da
eksempelvis alle relevante fysioterapeuter, der arbejdede med iCura, blev inkluderet som
informanter.
Et begrænset antal fysioterapeuter hos casen, der anvendte iCura, påvirkede et lavt antal
informanter til at belyse fysioterapeutens perspektiv, hvilket kan give en risiko for bias, da det ikke
kan afgøres, om der er opnået datamætning (102). Her ville en case med et større antal
fysioterapeuter, der anvendte iCura, give en bedre mulighed for at opnå datamætning og et bredere
og generelt billede af fysioterapeutens perspektiv.
For patientperspektivet blev der af praktiske hensyn og projektets ressourcer taget to stikprøver i
form af to fokusgruppeinterviews af borgere på forskellige tidspunkter i genoptræningsforløbet. I
praksis endte det med syv ud af otte borgere, der som minimum havde afprøvet iCura i fire uger og
havde været til superviseret holdtræning for fjerde gang. Borgernes perspektiv skal hermed ses i
sammenhæng med, hvor langt de var i forløbet. Hvis stikprøverne i højere grad havde indeholdt
borgere, der kun havde afprøvet iCura i en uge, eller borgere, der havde afsluttet forløbet, ville
fundende muligvis have været anderledes. Med kun to fokusgruppeinterviews med syv borgere som
informanter, var det ikke muligt at opnå datamætning indenfor projektperiodens tidsramme, hvilket
kan påvirke gyldigheden. Hvorom det var praktisk muligt ville flere informanter med opfølgende
interviews undervejs i genoptræningsforløbet kunne styrke patientperspektivets gyldighed, herunder
at afgøre bestemte udfordringer ud fra bestemte tidsperioder i genoptræningsforløbet. De
demografiske data viste en heterogen gruppe af informanter, hvilket kan være en konsekvens af det
lave antal af informanter. Heterogeniteten af borgere kan forklare ikke konsistente holdninger om
bl.a. tilfredsheden med frekvensen af iCuras feedback, hvor en relativt yngre mand afveg fra de
andre informanter.
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Da projektet i forvejen havde etableret en relation til udviklingsterapeuten som kontaktperson, og at
denne senere blev udvalgt som informant, kan dette have påvirket gyldigheden af fundende til
ledelsens perspektiv. Flere informanter til at afdække ledelsens perspektiv vil ligeledes give
mulighed for at opnå datamætning og støtte gyldigheden af fund relateret til dette perspektiv. Dette
var dog ikke praktisk muligt. Til det specifikke tema om økonomisk udfordring, skal gyldigheden
heraf ses i sammenhæng af, at dette kun bygger på udviklingsterapeuts udtalelser heraf. Da en
detaljeret gennemgang af økonomiske aspekter har været udenfor projektets problemafgrænsning,
har det ikke været muligt at vurdere casens tidligere buisnesscase beregning, hvilket kunne have
understøttet gyldigheden af økonomiske udfordringer.
Til at støtte gyldigheden af informanternes oplevelser og erfaringer, kunne der være anvendt mixed
methods, i form af et eksplorativt sekventielt design, hvor informanters oplevelser kunne
generaliseres med en spørgeskemaundersøgelse ud til enten kommende borgere internt hos casen
eller besvarelser fra andre fysioterapeuter hos andre genoptræningscentre i Danmark.
Fund omkring informanters oplevelser og erfaringer blev ikke returneret til informanter, hvilket
ellers kunne styrke spejlkriteriet og gyldigheden af for projektets fund. Gyldigheden af fund blev i
stedet støttet med citater til udvalgte temaer, hvor der også var tilføjet ekstra citater i projektets
bilag.
Til at tage styrke gyldigheden af projektets fund blev der anvendt triangulering. Triangulering blev
anvendt dels igennem teoretiske modeller, videnskabelig litteratur samt observationer. Her blev
observationer anvendt til at kunne validere informanters udtalelser, mens teoretiske modeller og
videnskabelig litteratur blev anvendt til at generalisere informanters oplevelse til at besvare
problemformuleringen på et generelt niveau.
Da dataindsamling og dataanalyse kun blev udrettet af en person, kan projektets fund være
forbundet med bias på baggrund af projektets studerendes egen subjektive forståelse.
Her kunne flere dataanalytikere have støttet gyldigheden af projektets fund af temaer og
undertemaer. Til at højne projektets refleksivitet er den studerende baggrund og forforståelse
præsenteret i projektet.
Valget af en workshop og efterfølgende litteratursøgning som metode i fase 2 til at understøtte
forskellige faktorer i implementeringen af MIG blev valgt med dennes eksplorative tilgang til at
bidrage til løsninger. Hvorom disse forslag reelt set er gyldige og kan støtte en implementering kan
ikke afgøres ved projektets anvendte metoder, men bør indgå som inspiration til udvikling og
implementering af MIG og herunder udretning af kommende multikomponente interventionsstudier
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med MIG. Hvorom det var praktisk muligt indenfor projektets ressourcer kunne et
aktionsforskningsdesign være anvendeligt til at afprøve løsningsforslag for at kunne afgøre en reel
effekt ift. implementeringen af MIG.
Til at støtte projektets transparens er der igennem projektet beskrevet projektets anvendte metoder
til dataindsamling og dataanalyse. Herunder er der bl.a. vedlagt interviewguide og kodetræ til at
gøre projektets egen subjektive forståelse gennemsigtig. Ligeledes er der vedlagt eksempel af
projektets dataanalyse i bilag 18.
Generaliserbarheden af projektets fund, den ”eksterne validitet”, skal ses i sammenhæng med den
udvalgte MIG-teknologi, case og dertilhørende kontekst, da enhver organisation kan have sin egen
struktur og kultur. Projektets fund kan overføres til lignende danske kommunale
genoptræningscentre og som har samme efterspørgsel og politik ift. antal genoptræningsplaner til
patienter med TKA/THA - i en implementering af MIG-teknologi af samme grad af modenhed.
Andre kommuner med et større antal henviste GOP’er til TKA/THA vil således naturligvis opleve
en større økonomisk gevinst, hvilket i højere grad kan imødekomme eventuelle barriere i en
implementering. Med MIG’s potentiale for anvendelse ved andre behandlingsgrupper, herunder
lettere grader af artrose, kan andre kommunale genoptræningscentre, der modtager forholdsvis
større antal af disse, opleve større økonomiske gevinster og vil være en facilitator for ledelsen.
Ligeledes skal projektets resultater ses i den kontekst, at implementering hos casen har fundet sted i
en top-down-baseret tilgang med støtte fra leverandøren, hvorfor andre danske kommuner, der
afprøver en implementering med andre strategier, sandsynligvis vil oplevere andre faktorer, der kan
have betydning for implementering. Andre kommuner med begrænset støtte undervejs i
implementering fra leverandøren, kan muligvis have oplevet flere barriere end tilfældet har været
ved denne case. En måde at kunne øge generaliserbarheden af projektets fund kunne være at
inddrage flere genoptræningscentre som cases. Med projektets inklusionskriterier var dette dog ikke
muligt indenfor projekts tidsramme.
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8.0 Konklusion
Projektet identificerede både positive og negative faktorer, der kan have en indbyrdes relation og
påvirkning i anvendelsen og implementeringen af MIG. Oplevede fordele som forbedret motivation
og fleksibilitet for borgere, et bedre overblik for fysioterapeuter samt styrket empowerment ved
borgeren og besparede ressourcer for organisationen kunne være positive faktorer for anvendelsen
og implementeringen af MIG. Omvendt blev der erfaret et behov for både fysioterapeuter og
borgere om at supplere MIG med superviseret genoptræning. Dette for at opveje barriere som fx
driftsproblemer med sensorer, manglende validitet i teknologiens feedback og monitorering samt
behov for at tilpasse den automatiske progression i øvelsesprogram. Disse barriere påvirkede
anvendeligheden af MIG og havde hermed en negativ påvirkning af potentielle besparede
ressourcer med implementeringen af MIG.
Til implementeringsprocessen af MIG blev der identificeret mulige barriere som fx manglende
viden til målgruppen og udvælgelse af egnede borgere, et stigende arbejdspres og en ændring af
fysioterapeutens rolle, der medførte, at fysioterapeuter måtte acceptere en ændring i sin traditionel
faglighed med mindre grad af autonomi og kliniske beslutninger og i højere grad faste rammer for
genoptræningsforløbet. Uvisheder omkring antal egnede borgere kan medføre, at der ikke opleves
besparede ressourcer tidligt i implementeringen, erfaret af casen. Til at støtte
implementeringsprocessen blev der identificeret facilitatorer som ledelsesstrategi med
medarbejderinddragelse, udviklingsterapeut som forandringsagent, løbende møder og løbende
support fra udvikleren af MIG-teknologien.
Forslag fra projektets workshop og litteratursøgning kan biddrage til inspiration for, hvordan MIGteknologien i fremtiden kan udvikles, og hvilke organisatoriske aspekter der kan støtte
implementeringsprocessen. Herunder kan en udvikling af MIG-teknologien med validerede
måleredskaber samt en opdatering af machine learning algoritmer støtte en forbedret automatisk
progression i øvelsesprogrammer og optimere besparede ressourcer ved implementering af MIG.
Til inspiration for understøttelse af organisatoriske aspekter kan eksempelvis et netværk ml.
kommuner med vidensdeling af erfaringer om MIG støtte en udvikling af viden og implementering
af MIG. Samtidig kan en anvendelse til en bredere målgruppe af ortopædkirurgiske diagnoser
muligvis sikre besparelse af flere ressourcer og støtte implementeringen.
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9.0 Perspektivering
Projektets fund om positive og negative faktorers betydning for implementering af MIG kan
anvendes som inspiration til indkøb og implementering af MIG ved andre kliniske praksisser. Her
bør projektets fund ses i sammenhæng med casens specifikke kontekst, hvis resultaterne skal kunne
overføres. Heriblandt belyser projektet, på baggrund af begrænset viden om anvendelse og
implementering af MIG, et medført behov om at skabe erfaringer om egnet målgruppe ved
evalueringer i klinisk praksis. Dette kan medføre et stigende arbejdspres, der nødvendigvis bør
tages højde for ved anskaffelse og implementering af MIG.
Som identificeret i projektet, kan anskaffelsen af MIG med et samtidigt fokus på en
”implementeringspakkeløsning” fra udvikleren, herunder workshops, praktisk oplæring og løbende
support, være en vigtig facilitator til at sikre implementeringen i klinisk praksis. At inddrage
udviklerens erfaringer og kompetencer med implementering kan være en vigtig facilitator til at
imødekomme en klinisk praksis med begrænset viden og erfaring indenfor implementering af MIG.
Herunder kan workshoppens forslag om bedre erfaringer og vidensdeling på tværs af kommuner
bidrage til viden om implementering af MIG i fremtiden.
Projektets identificerede problemer og mangler ved den praktiske anvendelse og løsningsforslag
herpå kan bidrage til viden for fremtidig udvikling af MIG-teknologien. Herunder kan forskellige
forslag fra projektets fase 2 som fx indlagte validerede automatiske måleredskaber og optimering af
automatisk progression i øvelsesprogrammet med machine learning være muligheder til i fremtiden
at begrænse ressourcer til det tilstedeværende behov for supplerende konventionel genoptræning.
Samtidig kan en udvikling med en mulighed for et mere brugercentreret design i softwaren
imødekomme individuelle patientpræferencer og fastholde motivation for patientens anvendelse af
MIG.
Til at afgøre effekten ved implementering af MIG i en klinisk praksis, bør der stadig udrettes større
effectiveness interventionsstudier. Her kan projektets identificerede faktorer til implementering og
løsningsforslag hertil anvendes som inspiration til design af multikomponente interventioner, til at
undgå modstand undervejs i processen og hermed sikre optimale effekter, når der udrettes costeffectiveness-analyser af besparede ressourcer. I takt med den ændrede terapeutrolle bør det
eksempelvis medtænkes, hvilke fysioterapeuter, der bør varetage MIG, samt hvilken uddannelse,
der er nødvendig for at kunne imødekomme eventuel modstand mod en ændret traditionel
terapeutrolle.
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Til en optimering af besparede ressourcer ved implementering af MIG identificerede projektet et
muligt potentiale for anvendelse af MIG til andre ortopædkirurgiske målgrupper. Anvendelsen af
MIG til flere patientkategorier kan muligvis være en forudsætning for besparede ressourcer, særligt
ved mindre kliniske praksisser. Her kan individuelle kommunale aftaler om fordelingen af
genoptræning ved patientkategorier ml. kommunal og privat praksis udfordre anvendelsen til flere
målgrupper og hermed implementering af MIG ved en mindre kommunal genoptræningspraksis.
Her anbefaler projektet, at kommuner medinddrages i implementeringen af MIG til overvejelse om
en ændret organisering af patientkategorier ml. privat og kommunal praksis kan imødekomme mål
om fremtidig besparede ressourcer ved genoptræning – og om implementering af MIG er en løsning
herpå.
Udviklingen af teknologi til telerehabilitering er i en stigende udvikling (147), hvilket kan medføre
et behov om, at den specifikke MIG-teknologi, der forsøges implementeres, løbende opdateres og
udvikles, for ikke at blive forældet undervejs i en implementering. Af andre teknologier, der i
fremtiden kan udfordre implementering af MIG med sensorteknologi kan nævnes udviklingen af
smarttextiles (147). Disse kan muligvis have et større potentiale for bl.a. brugervenlighed og
validiteten af monitorering og feedback på genoptræningsøvelser.
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