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Fra forandring til forbedring 
Af Claus Sevel B.Pt., Cand.Scient 

 
Når udviklingen overhaler hverdagen bliver der behov for at stoppe op og reflektere. 

Spørgsmålet fysioterapeuterne på Reumatologisk afdeling i Århus stillede var; ”hvad gør vi 

for at komme på højde med den nyeste viden?”. Hvor nyeste viden omhandler træning, 

test og deraf rådgivning til patienter med reumatoid arthritis (RA), i folkemunde leddegigt. 

 

Artiklen er baseret på projekterfaringer opsamlet fra Reunmatologisk afdeling i Århus, og 

hanlder om konfrontationen med utilfredsstillende rutiner. Dette belyses gennem 

forskellige niveauer for organisatorisk læring, der findes nødvendig i forsøget på at 

indhente udviklingen.  

 

Projektes formål er at fremskaffe viden omkring træning af RA patienter – og på baggrund 

af denne viden udarbejde et forslag til en standard der kan anvendes i hverdagen. 

Projektet er et samarbejde imellem ansatte på Reumatologisk afdeling og VIA University 

College, Fysioterapeutuddannelsen i Århus. Artiklen vil indholdsmæssigt bestå af tre dele. 

Første del berører de forhold der løber forud for projektet. Anden del omhandler selve 

projektet, og tredje del behandler de aspekter der er efter projektets afslutning. Den 

teoretiske kontekst artiklen præsenteres i er Bjørn Nakes oversættelse af Gregory 

Batesons ”Mentale systemers økologi – Skridt i en udvikling”. Denne inddrages for at 

kunne synliggøre de læringsaspekter der er opstået i relation til projektet både før, under 

og efter. Undervejs fremhæves læringsaspekterne efter hver del for at skabe refleksion til 

læserens egen hverdag. Artiklen rundes af med en afsluttende kommentar i forhold til 

læring. Først en præcisering af Batesons teori, der består af fem læringsniveauer.  

 

Læringsniveauer 

Læring 0 ”er karakteriseret ved en specifik reaktion, hvor der ikke korrigeres ift. rigtig eller forkert” 

Læring 1 ”er ændring i den specifikke reaktion, ved korrektion af fejlvalg indenfor et sæt 

alternativer” 

Læring 2 ”er ændringer i læringsproces 1, en korrigeret ændring af de sæt af alternativer, hvorfra 

valg er foretaget, eller en ændring i sammensætningen af erfaringer” 

Læring 3  ”er ændringer i læringsproces 2, en korrigeret ændring i systemet af sæt af alternativer, 

hvorfra valg er foretaget” 

Læring 4 ”ville være ændringer i læring 3, men sker sandsynligvis ikke i nogen levende voksen 

organisme på denne jord.” 

Kilde: Oversat efter Bateson, 2000 
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Når Bateson præsenteres som den optik, processen tolkes i, skyldes det ønsket om at 

kunne bidrage med viden relateret til læring i en organisation. Van Hauen beskriver, 

at i Den lærende Organisation;  

 

”har man nysgerrighed, lysten og evnen til at eksperimentere og udfordre den måde, 

man gjorde tingene på i går. Indlæring retter sig typisk mod indlæring ved 

problemløsning” (Van Hauen F., et al., 1998;s.47).  

 

Dette forsøg på at indfange essensen for indlæring og deraf stemmer overens med 

Batesons læringsniveau 2, og syntes at harmonere med udgangspunktet for det 

sundhedsfaglige personale på Reumatologiske afdeling. 

 

 

Før projektet 

Spørgsmålet, fysioterapeuterne stillede, opstod i 

forbindelse med en erkendelse af, at 

sygdomsbilledet omkring RA havde ændret sig. En 

positiv fremgang indenfor behandling af patienter 

med RA har de senere år præget den 

forskningsmæssige udvikling. Det har bevirket, at 

en række forskelligartede kemiske og biologiske 

farmaka med antireumatisk virkning har ændret 

udgangspunktet for sundhedspersonalets møde 

med RA på Reumatologisk afdeling i Århus. 

Til at vurdere og dokumentere RA patientens ståsted anvendes en række redskaber 

bl.a. styrke-, konditions-, balance-, og bevægelighedstest. På baggrund af de opnåede 

resultater rådgives den enkelt patient. Det er derfor yderst vigtigt at fysioterapeuterne 

har de mest pålidelige redskaber, så kvaliteten i håndtering, vurdering og 

træningsrådgivning af patienterne sikres. Faktum var at hverdagen ikke havde ændret 

sig i samme hast som den medicinske udvikling, og den daværende tilgang til 

patienterne var i ubalance med sygdomsudviklingen. Patienterne er med andre ord 

rent fysisk bedre end tidligere.  

FAKTABOKS 
Prævalensen af reumatoid 
arthritis er 1 % af den 
voksne befolkning og den 
årlige incidens er omkring 
0,1 %. RA forekommer 2-3 
gange så hyppigt blandt 
kvinder som blandt mænd. 
80 % får sygdommen 
mellem 30- og 50-års 
alderen. (Kilde: ”Reumatologi” af 
Steengaard-Pedersen m.fl.) 
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Der manglende derfor redskaber til at imødekomme RA patienten med tilfredsstillende 

faglige rådgivning. Dette blev tydeliggjort på forskelligvis, dels ved at de indkaldte 

patienter udeblev eller meldte afbud til konsultationen fordi de efter 

omstændighederne havde det godt. Dertil oplevelser i konsultationen hvor patienten 

fysisk præsterede langt bedre end forventet. Koblingen mellem Reumatologisk 

afdeling og Bateson kan tydeliggøres i (de tidligere) rutiner omkring konsultationen. 

Fastholdes konsultationsformen uden at der foretages ændringer eller reflekteres over 

hvad der virker og virker ikke, kan det relateres til Batesons læringsniveau 0. Dette 

defineret; ”karakteriseret ved reaktionsspecificitet, der – rigtigt eller forkert – ikke er 

underkastet korrektion” (Bateson, 2005;s.294).  

 

Opsummeret kan det postuleres, at en organisation der er på niveau 0 aldrig bliver 

bedre end der hvor den aktuelt befinder sig. Det kan i nogle henseender også være 

tilstrækkeligt for at løse en given opgave. Men for RA patienterne og 

fysioterapeuterne på Reumatologisk afdeling ville det have været fatalt. Hvis der ikke 

skabes refleksion omkring den anvendte standard, vil fysioterapeuterne heller ikke nå 

til den konklusion, at der skal ændringer til. Uden denne ræsonnering ville de ikke 

komme videre. Havde de ureflekteret arbejdet videre ville patienterne være dårligt 

stillet. En faldgrube ved læringsniveau 0 udtrykker Paul Tosey som; ”paying needlees 

attention to insignificant detail” (Tosey P., 2008;s18). Det kan således ikke anbefales, 

at befinde sig på niveau 0 i en organisation hvor der er udvikling der trænger sig på. 

Hovedpointen er at, ligegyldigt hvor god og velkørende en organisation du befinder 

dig i, bør der være rum til at stoppe op og reflektere. Det ville kunne gavne i en 

hektisk hverdag, hvor handlingerne bliver for selvfølgelige. 

 

Tegn på læringsniveau 1 er ændringer i læringsniveau 0. Bateson definerer det 

således; ”forandring i reaktionsspecificitet via korrektion af forkerte valg inden for en 

mængde af alternativer” (Bateson, 2005;s.294). De første tegn på læringsniveau 1 

ses i de fravalg der er foregået. Fravalget er sket i forbindelse med at redskabet til 

konsultationen er fundet utilstrækkelig. Der har således været elementer, der bevidst 

har været nedtonet, eksempelvis en balancetest. Her scorede RA patienterne højt, 

hvilket indikerede at der ikke var balanceproblemer. 
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Van Hauen anser nysgerrighed, lyst og evner som nødvendige for at udfordre 

hverdagen og lære heraf. Fysioterapeuternes udtalelse beskriver denne undren; ”Hvad 

skal vi gøre/ stille op med dem? Der er et eller andet vi ikke gør ved dem. Vi vejledte 

dem alle til at være mere fysisk aktive, men uden at være konkrete. Vi manglede et 

redskab”. Tilstedeværelsen af nysgerrighed og lyst til at ændre er tydelig.  

Sideløbende har de ansatte deltaget i kongresser og kurser, der ligeledes påpegede 

fordelene ved øget og præcis dosering af fysisk aktivitet til RA patienter. Der har 

således været en række tegn på læringsniveau 1, hvor de ansatte er blevet 

opmærksomme på svagheder ved den daværende konsultationsform. Der er således 

påbegyndte ændringer inden projektet iværksættes. 

 

Projektet 

Processen i projektet har, simplificeret beskrevet, fulgt Den grundlæggende 

forløbsmodel (Mikkelsen H. og Riis J.O., 2005). I første fase havde projektet til formål 

at skabe et fælles ståsted. Dette betragtes som en nødvendighed i et samarbejde 

mellem to forskellige parter. Der er således afholdt møder med den dagsorden at 

opnå enighed om formålet med projektet, hvilke ressourcer der er til rådighed både i 

kompetencer, tid og ikke mindst kortlægning af, hvordan de nuværende forhold er 

omkring patienterne. Der er i denne fase en stor del læring på niveau 1, hvor 

refleksionerne over hvad der bliver gjort og hvad der fungerer, kommer frem til 

debat. Denne proces har stor betydning i det videre forløb for interne som eksterne 

deltagere. Gevinsten for de interne deltagere er en øget fokusering på detaljer i deres 

arbejde og en synliggørelse af de individuelle forskelle, der er i tilgangen til RA 

patienten. Dette kom til udtryk ved et af de indledende møder, hvor der blev 

diskuteret hvordan de enkelte test skulle udføres, og hvilke der burde være i fokus. 

Som ekstern deltager er denne del uhyre vigtig; uden den fornødne indsigt er det 

stort set umuligt at forstå de ændringsforslag som bliver frembragt. Etableringsfase 

resulterede i en arbejdsgruppe der havde til formål, at afdække litteraturen omkring 

fysisk aktivitet og RA, samt at udarbejde et udkast til en standard. Parallelt med dette 

arbejde var der løbende tilbagemelding til de øvrige ansatte, for at sikre deres faglige 

viden og erfaringer med patientgruppen kunne integreres.  

 



 6 

En forudsætning for at kunne ændre er, at viljen hertil er til stede. Den opbakning 

udtrykkes tydeligt i udsagnet; ”Vi har ikke stødt på modstand nogen steder – 

overhovedet ikke”. I den sammenhæng nævnes også, at som udgangspunkt var alle 

aspekter af konsultationen mulige at ændre. Ytringen her skal imidlertid modificeres i 

lyset af den nuværende turbulente situation, hvor omstruktureringer og nedskæringer 

er en del af hverdagen. Betragtes situationen ud fra den holdning at en organisation 

skal have tid til at adaptere nye tiltag, vil gevinsten være at processen ikke bliver 

forceret. Der bliver således tid til at afprøve de foreslåede ændringer samt 

efterrationalisere herpå inden konceptet gøres til standard.      

 

Timingen og antallet af konsultationer har også skabt læring på niveau 1.  

Indkaldelsesproceduren for patienten ændres med afsæt i erfaringerne omkring den 

medicinske situation og deres fysiske formåen. Patienten indkaldes således senere 

end ellers. Desuden er der et ønske om at patienten indkaldes tre gange frem for to. 

Rationalet bag forslaget findes i litteraturen der påpeger, at fastholdelse af 

patienterne med henblik på øget fysisk aktivitet er problematisk. Dette understreges 

af de erfaringer, der er gjort på afdelingen, hvilket de udtrykker; ”Hvordan i alverden 

får vi dem til at blive ved?”.  Ændringsforslaget er endnu ikke færdigbehandlet og vil 

stå som uafklaret. Der er læring svarende til niveau 1, idet der skelnes mellem rigtigt 

og forkert.  

 

Formålet med projektet blev opnået. En del af erfaringerne fra dette projekt har 

omhandlet læring på niveau 1. Specielt den indledende fase, hvor etableringen af 

formålet har fundet sted, afstemt med hverdagen som den er og som den ønskes. 

Desuden er vigtigt at turde formulere hvad den optimale løsning er. Ved at opstille 

den bedst tænkelige løsning, uden at skelne til eventuelle begrænsninger, opstår der 

et mål. Igennem denne proces kommer hele arbejdsprocessen på spil, hvad er 

optimalt i forhold til timing træning, antal konsultationer osv. Der er altså plads til 

nytænkning. Målet, uopnåeligt eller ej, kommer til at være noget der stræbes efter 

frem for at en ny standard blot indpasses i den gamle arbejdsrutine. Havde 

Reumatologisk afdeling ikke haft refleksioner omkring timing af konsultationerne og 

træning ville patienterne stadig havde været dårligt hjulpet. Afdækningen af 

hverdagen, og deraf de forandringer der ønskes, er derfor uhyre interessant og 
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kræver at der afsættes tilstrækkelig tid til at alle involverede kommer til orde. 

Afdækningen af hverdagen kan løfte sløret for de nuanceforskelle der er mellem 

personalet og deres individuelle tilgang til patienterne. Ved en sådan kortlægning 

kommer projektet ind til selve kernen – nemlig, hvad virker og hvad virker ikke. Uden 

denne proces ville der ikke kunne opstå forandring ved korrektion af ”forkerte” valg. 

Fremtidige projekter hvor slutbrugeren er inddraget bør planlægge og prioritere tid til 

denne refleksion og læring på niveau 1. 

 

Efter projektet 

En direkte ændring baseret på tidligere erfaringer er, at testudstyret ikke har kunnet 

leve op til den anvendelse der var ønsket. I den henseende er der indkøbt nyt udstyr, 

således patienterne nu bedre kan vurderes styrkemæssigt. I denne proces er der 

etableret et pilotprojekt med ti patienter. Pilotprojektet afprøver den foreslåede 

standard, hvor der opsamles erfaringer, der kan bygges videre på. Tilsvarende er de 

ambulante patienter blevet testet med samme udstyr og erfaringerne er, at de; ”ikke 

har mødt nogen der ikke kan gennemføre det”. Der er i sygdomsforløbet op- og 

nedture. I perioder hvor patienten er velmedicineret kan der trænes hårdt, modsat vil 

der være nedture der påvirker styrke- og konditionsniveauet negativt på grund af 

inaktivitet. Fysioterapeuterne er, med afsæt i læringsniveau 1, blevet bedre til at 

vælge de rigtige løsninger til patienten.   

 

Læringsniveau 2 der beskrives som lære at lære. Bateson definerer det som 

”forandring i læring 1-processen, f.eks. en korrektiv forandring i den mængde af 

alternativer, der vælges ud fra, eller en forandring med hensyn til, hvordan 

erfaringsforløbet inddeles” (Bateson, 2005;s.294). Dette illustreres ved at de allerede 

på et tidligt tidspunkt i processen omkring test af kondition og styrke er bevidste om 

fordele og ulemper. Der er en umiddelbar begrænsning i, hvor præcise de kan være i 

fastsættelsen af intensiteten for konditionstræningen. Hvorfor der genovervejes 

hvordan dette kan optimeres. I en Bateson sammenhæng tolkes det som niveau 2 

læring, idet; ”det kræver færre forsøg i en ny kontekst at etablere en ”korrekt” 

adfærd” (Bateson, 2005;s.295). Her tolkes ”korrekt” adfærd som evnen til at 

genoverveje anvendelsen af et redskab der ikke fungerer tilfredsstillende. Ligeledes er 

der erfaringer omkring styrkemålingen der henleder til læring. Det omhandler, for 
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enkelte patienters vedkommende, at der er en begrænsning i styrken på grund af 

manglende stabilitet omkring håndleddet. Fysioterapeuterne er opmærksomme på 

problematikken og agerer herpå med ændring i forhold til styrkevurderingen. 

Ræsonnementet er, at der allerede inden konceptet bliver standardiseret er tale om 

en forbedring; først og fremmest får patienterne en mere præcis vurdering af deres 

fysiske form, hvilket resulterer i en mere konkret rådgivning.  

 

En opfølgende kommentar på læringsniveau 2 vil være at her udnyttes personalets 

faglige kompetencer og deres viden kommer i spil. Det er en potentiel mulighed for at 

være på forkant med den nyeste viden. Dette kan have en afsmittende effekt på 

tilfredsheden i jobbet og de gevinster det måtte medføre. Trods det at personalet 

bevæger sig på Batesons læringsniveau 2 er det ikke ensbetydende med at nyeste 

viden automatisk inkorporeres i hverdagen. Styrken er at kunne bruge færre 

ressourcer på en utilfredsstillende løsning – dårlige løsninger forkastes således 

hurtigere i en organisation der er på læringsniveau 2 frem for læringsniveau 0, hvor 

der arbejdes ureflekteret videre trods manglende resultater.    

 

Tankerne er desuden at Reumatologisk afdeling vil vidensdele med andre 

sundhedsaktører, således disse kan implementere nyeste viden om RA 

patientbehandling i egen hverdag. Desuden ønsker Reumatologisk afdeling at overføre 

viden omkring processen til andre specialer og siger; ”Vi ville i virkeligheden gerne 

lære nogle flere af vores kollegaer af vores erfaringer – på nogle helt andre 

patientgrupper”. Dette harmonere med artiklens formål, der har været at inddrage 

andre i processen fra forandring til forbedring og læseren kan forhåbentlig udlede 

egen læring til fremtidige projekter.  

 

Den organisatoriske gevinst ved at bringe læring fra niveau 0 til niveau 2 er ”Meta- 

læring”, altså lære at lære. Det kan virke åbenlyst og banalt, men en organisation der 

befinder sig på niveau 2 vil være mere effektiv og ”lærer at viden og indsigt er den 

korteste vej til målet”, hvilket opnås ved at dele sin indsigt med andre i 

organisationen (Van Hauen F., et al., 1998)  
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