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The Road Not Taken

•

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I –
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
Robert Frost
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Robert Frost’s digt ”The Road Not Taken” har særlig betydning for mig. Ikke kun fordi det handler
om valgets og fravalgets til tider skræmmende konsekvens, men også fordi jeg tiltrækkes af det
ukendte og ofte vælger ”the road less traveled by”. Når man gør det, havner man nogle gange steder,
hvor det kan være svært at bunde. Og det gør – som Robert Frost også påpeger – en forskel. En stor
forskel! Disse situationer er både besværlige og skræmmende, men det er også dem, der byder på de
største oplevelser og den største udvikling.
Denne afhandling er det håndgribelige resultat af en lang, udfordrende, indholdsrig, udviklende,
besværlig, inspirerende, skræmmende, morsom og frem for alt lærerig proces. Der er også andre,
langt mere uhåndgribelige resultater af processen, som er svære at sætte ord på, men som nok har
større personlig betydning end de mange sider, der ligger i den færdige afhandling.
Efter en sådan personlig udviklingsrejse er det på sin plads at takke både dem, der har givet lyst til
rejsen, dem, der har muliggjort rejsen, og dem, der har stået bi under rejsen.
Af dem, der har givet lyst til rejsen, skal især nævnes to personer, som har muliggjort en tidligere
rejse i sygehusvæsenet, og som med deres engagement og imødekommenhed har haft stor betydning
for min lyst til at forske videre i sygehusfeltet. Kirsten Rud og Poul Bretlau tog i 1997 imod mig på
øre- næse- halsafdelingen på Rigshospitalet. De åbnede dørene for mig, men krævede også, at jeg
satte mig grundigt ind i forholdene på afdelingen, og det gav mig en fantastisk, inspirerende og
lærerig oplevelse, som har haft stor betydning for det videre forløb.
Preben Melander var vejleder både dengang og nu og er som sådan den eneste, der både har givet
lyst til rejsen, muliggjort den og stået bi undervejs og tegner sig dermed for en hovedrolle i projektet,
der er blevet spillet på en måde, som jeg er meget taknemmelig for.
En lang række mennesker har været med til at muliggøre rejsen.
Den 5-årige forskningsproces, der ligger forud for denne afhandling, har ind imellem krævet mod til
at gå utraditionelle veje og til at kæmpe, når der opstod forhindringer undervejs. Dette mod er dog
for mig at se intet imod det mod, som de personer, der har lagt krop til forskningsprojektet, har
udvist.
I sygehusfeltet er der således en række personer, der har takket ja til projektet og har indvilget i at
deltage uden helt på forhånd at vide, hvad det var, de havde kastet sig ud i.
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Kirsten Lee, Christian Buchwald, Kirsten Rud, Steen Boesby og Ester Lind har åbnet døre for mig på
Rigshospitalet og har hjulpet mig igennem den svære proces at få forankret et aktionsforskningsprojekt i praksis.
To grupper har deltaget i projektet og har indvilget i i praksis at forsøge at udvikle dialog, og der skal
derfor rettes en særlig tak til de to grupper. Jeg har dyb respekt for det mod og engagement, I har vist
ved at deltage i projektet, og I har medvirket til at gøre processen til en uforglemmelig oplevelse.
Tak til klinikrådsgruppen på Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering, som bestod af Hanne
Kunze-Christensen, Marianne Dreyer, Henriette Karbo, Jens Halkjær Kristensen, Tom Wedele
Petersen, Lars Remvig, Jan Strømvig, Regitze Visby og Lisbeth Wiben.
Også tak til afdelingssygeplejerskegruppen. Gruppen er holdt anonym i afhandlingen, og jeg kan
derfor ikke nævne gruppemedlemmerne ved navn. I ved selv, hvem I er.
Uden de to grupper havde projektet ikke været muligt. Projektet havde heller ikke været muligt uden
Sundhedsministeriet, som har finansieret projektet.
På Handelshøjskolen i København har jeg været tilknyttet to centre, der hører til to forskellige
institutter. Det har til tider givet anledning til begyndende skizofreni og har givet indsigt i de mange
forskellige tilgange, der kan være til forskning. Det er også her, at jeg har fundet mange af de
personer, der har stået bi undervejs.
Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS) på Institut for Organisation
og Arbejdssociologi har med Finn Borum i spidsen spillet en stor rolle for projektets muliggørelse.
Finn Borum har desuden i perioder fungeret som vejleder og ydet god faglig sparring. Også mine
kollegaer i FLOS har i forskellige sammenhænge fungeret som gode sparringspartnere.
Som leder af forskerskolen RDC har Peer Hull Kristensen spillet en særlig rolle som god inspirator
og har desuden ydet uvurderlig støtte, når verdensbillederne omkring projektet er stødt sammen.
I 5 år har jeg slået mine folder på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi (CVL) ved
Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi. Jeg har i tidens løb haft mange gode kollegaer på CVL,
som har bidraget med gode, faglige snakke og moralsk opbakning. Miljøet på CVL er inspirerende,
givende og imødekommende, og jeg er meget taknemmelig for både nye og gamle kollegaers
interesse i mit projekt og i mig. To personer skal fremhæves: Christa Breum Amhøj fungerede som
forskningsassistent i projektets indledende faser og mindede mig allerede fra projektets start om, at
det ikke kun er i sygehusvæsenet, at der eksisterer forskellige verdensbilleder! Og Bøje Larsen, som
har været vejleder i projektets sidste faser, og som altid forstår at provokere til udvikling og
refleksion, men som også forstår at give usædvanlig konstruktiv kritik om alt fra større teoretiske
perspektiver over formidlingens balancegang mellem videnskabelig formidling og journalistik til den
svære kunst at finde den rette titel til afhandlingen.
II
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Siden januar 2003 har jeg været ansat på Handelshøjskolecentret. Det er i sig selv udfordrende at
færdiggøre en afhandling sideløbende med et fuldtidsarbejde, som i øvrigt også på alle måder har
været udfordrende. Derfor skal der rettes en særlig tak til Henrik Dyrehave Rasmussen, som har
været en god støtte og en inspirerende sparringspartner, som har læst og kommenteret på dele af
afhandlingen, og som har givet plads til projektet både tidsmæssigt, tankemæssigt og samtalemæssigt. Også tak til John Eli Andersson, som har ydet uundværlig støtte omkring projektet og i
andre sammenhænge.
Også en tak til Kirsten Weiss, som har ydet en meget betydningsfuld indsats i formidlingen af
projektet ud til en bredere kreds end den – trods alt – snævre målgruppe, ph.d.-afhandlinger har.
Selv om det bare er et arbejde, æder et ph.d.-projekt én med hud og hår. Når man til sin skræk
opdager, at man har bevæget sig ud på dybt vand, og når forskningsprocessens mindre sjove faser
rammer én, bliver man ekstra taknemmelig for de personer, der står én bi under rejsen med hjælp og
støtte. Uden hjælp og støtte på den private front havde processen været uoverskuelig.
Den største støtte i projektet har været min mor som udover sin moderlige omsorg og støtte har været
en kvalificeret sparringspartner i mange teoretiske diskussioner. Det er blevet til mange telefonsamtaler og gåture, hvor brikkerne langsomt er faldet på plads. Og i projektets sidste faser er der gået
mange timer med kommentering af kapiteludkast og hjælp til korrekturlæsning mv.
Min nærmeste familie har interesseret fulgt med i projektet fra start til slut og har udover støtte også
bidraget med tiltrængte distraktioner, der kunne få tankerne væk fra projektet og over på andre ting.
Altid omsorgsfuld – og aldrig kedelig! En stor tak til min nærmeste familie: Manne, Richard, Mads,
Lis, Hermann, Ida, Frederik, Daniel, Julie og Sys. Og tak til min fjernere, meget store familie og til
venner af familien, som også har udvist stor interesse i projektet.
Til sidst en stor tak til mine trofaste og fabelagtige venner. Tak til Anne og Charlotte, som jeg altid
kan regne med, og som altid står klar med støtte, gode råd og hyggeligt samvær. Tak til mine logesøstre i Ingerlogen og til deres familier: Jane, Per, Lone, Lisbeth, René, Christina og Heini. I har
støttet mig, når det har været nødvendigt, og I – og jeres børn – har konstant og kærligt mindet mig
om, at livet består af andet end akademiske diskussioner. Alle mennesker burde have en loge!
Tak til alle for støtte, interesse, overbærenhed og tålmodighed.

Rødvig Stevns, september 2004
Helle Hedegaard Hein
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Kapitel 1: Introduktion

KAPITEL 1

Introduktion

1.1: Behovet for dialogudvikling i sygehusfeltet
Temaet for denne afhandling er udvikling af dialog blandt fagprofessionelle på hospitalsklinikker.
Igennem de sidste 10-15 år er ledelse i sygehusvæsenet blevet et mere og mere aktuelt tema.
Dagspressen har udvist stor interesse for sygehusvæsenets problemer og påpeget en række
ledelsesmæssige og organisatoriske problemer i sygehusfeltet. Befolkningen har adgang til stadig
flere informationer om sygehusvæsenet og stiller større og større krav til behandlingskvalitet,
ventetider mv. Fra politisk side stilles der i stigende omfang spørgsmålstegn ved sygehusvæsenets funktion og den måde, sygehusene varetager deres opgaver på.
En række forskningsprojekter og en større mængde litteratur skrevet for og af praktikere har
bidraget til en større forståelse for sygehusfeltets særlige problematik. I denne litteratur beskrives
sygehusfeltet som et komplekst system, der skal håndtere mange forskelligartede og komplekse
opgaver. Behandling og pleje af sygdomme foregår dels som rutineprægede aktiviteter, f.eks. i
forbindelse med elektive operationer og ambulant behandling, som dermed har karakter af driftsopgaver, dels som akutte hændelser samt uforudsete hændelser, der har karakter af udviklingsopgaver (se f.eks. Borum, 1997). Sygehusfeltet er endvidere karakteriseret ved en kompleks og
svært overskuelig struktur, en til tider tvetydig opgavefordeling og mange interne og eksterne
aktører, der stiller forskellige og ofte modsatrettede krav til sygehusvæsenet, hvorved der skabes
krydspres (se f.eks. Melander, 1997). Sygehusfeltet beskrives også som et felt, der er præget af
utallige forandringsinitiativer og dermed af stor turbulens (se f.eks. Bentsen et al., 1999). På
trods af de mange forandrings- og udviklingsprocesser beskrives sygehusvæsenet også som et
væsen, der er præget af inerti, dekobling og handlingslammelse, og hvor forandringsprojekter
ofte mødes af stor modstand og har ringe effekt (se f.eks. Borum, 1999).
En af de centrale problemstillinger, der hyppigt refereres til, er den professionsdominans, der
præger sygehusfeltet. Sygehusfeltet er præget af mange forskelligartede aktører og faggrupper,
der for en stor dels vedkommende er samlet i stærke professioner. De professionelle er
1
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specialister, som qua deres fag og profession har stor magt. Magten opnås dels ved den specialviden, der knytter sig til faget og professionen, dels ved den autonomi, der karakteriserer et
professionelt bureaukrati, hvor det er de professionelle og semi-professionelle, der udgør den
operative kerne og dermed forestår en stor del af sygehusenes daglige drift. Professionsdominansen og fagbureaukratiet er et tveægget sværd: På den ene side har det sin berettigelse,
idet den sikrer en fagprofessionel, specialiseret og forsvarlig opgavehåndtering. På den anden
side danner det basis for en række problemer.
De fagprofessionelles forskellige subkulturer, livsverdener eller verdensbilleder er omdrejningspunktet for en række af disse problemer. Eriksen & Ulrichsen (1991) beskriver, hvordan
forskelle i de fagprofessionelles subkulturer skaber en række samarbejdsvanskeligheder på tværs
af fag. Kragh Jespersen (2003) anlægger et magtperspektiv og påpeger, hvordan fagprofessionerne strides om, hvad der er relevant viden. Borum (1997) beskriver, hvordan de
professionelle og semi-professionelle i sygehusvæsenet qua ”professionernes sporbundne læreprocesser” er fanget i en kompetencefælde:
”Specialister og professionelle er kreative inden for deres respektive fagområder og
organisatoriske domæne. Men idéerne er typisk præget af ’tunnelsyn’ og er bud på
forbedringer, der ikke tager andre dele af systemet i betragtning. Denne tendens til
suboptimering er den tilstræbte konsekvens af specialiseringen: specialister
opdrages til at begribe en udvalgt del af verden ud fra et specielt sæt af begreber.
Hvad der ligger uden for specialiseringsområdet er både mindre interessant og
sværere at bearbejde ved hjælp af det etablerede fagsprog.” (Borum, 1997, p. 273).
De fagprofessionelle er med andre ord gode til at lære inden for rammerne af deres fag, men de
er dårlige til at lære uden for rammerne af deres fag og dermed også på tværs af fag. Set ud fra
den enkelte profession gør det professionen sårbar, da mulighederne for udvikling er
begrænsede, hvilket på sigt truer professionens overlevelse. Set ud fra et større perspektiv kan de
verdensbilleder, der knytter sig til den enkelte profession, være stærkt hæmmende for mulighederne for organisatorisk læring, vidensdeling og forandring i sygehusfeltet.
Igangsættelse af dialogprocesser fremhæves som en mulig løsning på disse problemer. Fælles for
den litteratur, der på nuværende tidspunkt foreligger, er dog, at de løsninger, der angives, enten
er meget skitseprægede eller relativt abstrakte. F.eks. peger Borum på, at der ligger en ledelsesmæssig udfordring i at få etableret en dialog mellem de professionelle (Borum, 1997). Klaudi
Klausen (2003) peger på ”en kommunikativ proces, hvor der tilbydes fortolkninger, som kan
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gøres til genstand for prøvelse gennem dialog” som en mulig løsning (Klaudi Klausen, 2003, p.
445).
Melander (1997) og Dechow & Majgaard (1996) fremfører det mest udviklede tankesæt omkring
1

udvikling af dialog i sygehusvæsenet. Begge peger på en konfrontation mellem de forskellige
aktørers virkelighedsopfattelse som en mulig løsning:
”Dialogstyring er baseret på den grundopfattelse, at samfundets og organisationers
værdisystemer, rationaler og institutionelle strukturer er sociale virkelighedskonstruktioner, som udvikles gennem de konfrontationsprocesser, hvorunder aktører
gennem refleksion og handling ’afprøver’ og producerer deres virkelighedsopfattelse
og handlingsrum. (…) Her er dialogstyring et laboratorium, hvor man søger at
iscenesætte og udvikle et fælles dynamisk forhandlingsforum med nogle fælles
accepterede spilleregler, hvorigennem aktørerne på tværs af sociale grænser og
subkulturer kan artikulere og konfrontere deres værdiopfattelser, handlingsregler og
ændringsbehov. Målet hermed er at skabe ny fælles viden, mobilisere kollektiv
handlingsenergi og realisere nye sprog og samspilsformer.” (Melander, 1999, p.
286).
Tankesættet er normativt og abstrakt, idet der ganske vist udvikles en tentativ model for dialogudvikling, men der udvikles ikke en egentlig model med et tilhørende veludviklet teoretisk og
metodisk begrebsapparat, og der gives ikke konkrete handlingsanvisninger på, hvordan en sådan
dialog udvikles.
I den foreliggende litteratur mangler der således en model for dialogudvikling i sygehusfeltet.
Der findes heller ikke erfaringer fra sådanne dialogudviklingsforsøg. Det overordnede formål
med denne afhandling har været at udfylde dette hul ved at udvikle og afprøve en teoretisk og
metodisk model for dialogudvikling i sygehussektoren.
Afhandlingen er resultatet af en ca. 5-årig forskningsproces, hvor jeg har beskæftiget mig med
dialogudvikling ud fra såvel et teoretisk som et empirisk perspektiv. To grupper fra to forskellige
hospitalsklinikker på Rigshospitalet har været ”forsøgskaniner” i mit forsøg på at udvikle en
teoretisk model og en praktisk metode til at skabe dialog. Den ene gruppe er en tværfagligt
sammensat klinikrådsgruppe bestående af læger og terapeuter. Den anden gruppe er en monofaglig afdelingssygeplejerskegruppe.
1

Dechow & Majgaard beskæftiger sig dog ikke specifikt med sygehusvæsenet, men diskuterer mere generelt præmisserne for
dialogudvikling i den offentlige sektor.
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1.2: Baggrunden for afhandlingen
Afhandlingens formål udspringer ikke kun af et oplevet behov på baggrund af den foreliggende
litteratur, men også af et oplevet behov med udgangspunkt i personlige forskningserfaringer i
sygehusvæsenet.
Baggrunden for projektet går helt tilbage til 1997 og 1998, hvor jeg for første gang som forsker
in spe stiftede bekendtskab med sygehusvæsenet. Først arbejdede jeg i en kort periode på et
projekt, der omhandlede lægers og økonomers syn på økonomistyring, og senere beskæftigede
jeg mig i et år med forskelle i kvalitetsopfattelser mellem læger, sygeplejersker og patienter.
Projekterne var forankrede i to forskellige hospitalsklinikker på Rigshospitalet. Det var en
fascinerende verden at træde ind i, og i denne periode blev min nysgerrighed for ledelse og
organisation på sygehuse for alvor vakt. Begge projekter havde dog karakter af at være problemidentificerende og påpegede primært kulturbundne og ledelsesmæssige faktorer som årsag til
problemer med økonomi- og kvalitetsstyring. Derfor lå det lige for, at ph.d.-projektet skulle søge
løsninger på nogle af disse problemer, og projektet blev derfor lagt an som et aktionsforskningsprojekt.
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi (CVL) og Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS),
som blev oprettet i 1999 på baggrund af en anbefaling fra Sygehuskommissionen om at
iværksætte forskning i nye ledelsesformer i sygehusvæsenet. Baggrunden for Sygehuskommissionens anbefaling var et stigende behov for en klarere ansvarsfordeling og en mere
effektiv informationsformidling i sygehusvæsenet. Formålet med FLOS er at forske i ledelse og
organisation i sygehusvæsenet med det sigte at skabe viden om muligheder og forudsætninger
for organisatorisk forandring og ledelsesmæssig nyskabelse på sygehuse.

1.3: Min forforståelse
Som det senere vil blive klart, tager afhandlingen udgangspunkt i fænomenologisk metateori.
Det medfører, at forklaringen på nogle af de ledelses- og styringsmæssige problemer, der findes i
sygehusvæsenet, søges i forskelle i perspektiver eller verdensbilleder. Det er velkendt, at læger,
sygeplejersker og administratorer etc. har forskellige perspektiver på de opgaver, sygehusene
skal løse (se f.eks. Eriksen og Ulrichsen, 1991 eller Kragh Jespersen et al., 2000). Jeg vil dog
senere argumentere for, at forskelle i verdensbilleder ikke kun er funderet i en persons faglige
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uddannelse og tilhørsforhold, men i lige så høj grad er funderet i personlige forhold som f.eks.
værdier, grundlæggende antagelser, personlig baggrund, karriere, erfaringer etc.
Et projekt, der tager udgangspunkt i de problemer, der opstår på grund af forskelle i verdensbilleder eller forforståelser, må også rumme en forklaring af den forforståelse, som forskeren
møder feltet med. Derfor vil jeg her kort skitsere, hvad det er for en forforståelse, jeg i dette
projekt er trådt ud i feltet med.

1.3.1: Uddannelsesmæssig baggrund
Min uddannelsesmæssige baggrund er en HA og en cand.merc. i økonomisk markedsføring fra
Handelshøjskolen i København.
Det betyder, at jeg har en bred indsigt i ledelse og organisation og en dyb indsigt i forhold, der
vedrører afsætning, markedsføring, markedsanalyse og kommunikation, specielt mht. hvordan
budskaber formidles, og hvordan kommunikationsstrategier i afsætningsmæssig øjemed tilrettelægges ud fra viden om modtageren.
Det medfører for det første, at jeg anlægger et perspektiv, der primært har rod i de ledelses- og
organisationsteorier, som jeg har beskæftiget mig med i mine studier. For det andet medfører det
også, at jeg – når jeg præsenterer mig for sygehuspersonale som uddannet fra og ansat på
Handelshøjskolen i København – ofte opfattes som en ”djøf’er”. Under mine tidligere
observationsstudier har jeg oplevet læger, som ikke vidste, hvad de skulle stille op med mig,
indtil vi lavede en aftale om, at vi kunne lade som om, jeg var lægestuderende og med som ”føl”.
En lidt mere voldsom oplevelse har været en overlæge, der udvandrede fra en morgenkonference, som jeg af ledelsen havde fået lov til at observere. Overlægen forlod konferencen
under henvisning til, at djøf’ere som mig var både uvelkomne og uvedkommende på morgenkonferencer, som var ”lægernes bord”. I samme forbindelse opdagede jeg, hvor meget der skulle
til, før jeg havde gjort mig fortjent til en status som en ”god djøf’er”. Så udover at have
beskæftiget mig med skismaer mellem faggrupper og med mulige barrierer for samarbejde og
forandring på sygehuse, så har jeg også selv oplevet de skismaer og barrierer mellem faggrupper,
som ofte bliver nævnt, når man taler om sygehusvæsenet.
De erfaringer, som jeg tidligere har gjort mig i mine møder med sygehusvæsenet, spiller selvsagt
en stor rolle for, hvilket verdensbillede og hvilken forforståelse, jeg havde, da jeg begyndte på
dette ph.d.-projekt. Derfor vil jeg kort redegøre for konklusionerne på mine tidligere studier i
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sygehusvæsenet. Det skal pointeres, at konklusionerne er bygget på data, der på nuværende
tidspunkt er ca. fem år gamle. Ved dialogudviklingsprojektets start var dataene dog kun ca. et år
gamle. Der er sket meget i sygehusvæsenet siden da, og konklusionerne nedenfor svarer ikke alle
til det billede, jeg i dag ville tegne af sygehusvæsenet – men ikke desto mindre var det de
erfaringer og konklusioner, som jeg på daværende tidspunkt gik ind i dialogprojektet med.

1.3.2: Første møde med sygehusvæsenet: Oplevelsen af
økonomistyring blandt læger og økonomer på en klinik på
Rigshospitalet
Mit første møde med sygehusvæsenet var i forbindelse med et projekt, der omhandlede
oplevelsen af økonomistyring blandt læger og økonomer på en klinik på Rigshospitalet.
Resultaterne af en række interviews med nogle af afdelingens læger viste, at lægernes opfattelse
af økonomistyring kan karakteriseres ved (Hein & Thorsen, 1997):
•

Mange læger opfatter økonomistyring og budgettering som noget nær
”beskæftigelsesterapi for bogholdere” (Melander, 1996). Budgetter har kun
symbolsk betydning – det er noget, man udarbejder til ære for økonomifunktionen, men ikke noget man bruger i den daglige praksis.

•

Læger opfatter overvejende økonomistyring og budgettering ud fra en ex postbetragtning, dvs. økonomi, regnskab og budget udtrykker konsekvensen af
lægernes aktiviteter, men opleves ikke som en relevant forudsætning for deres
aktiviteter.

•

Ressourcerne er ikke knappe. Hvis afdelingen spiller sine kort rigtigt, vil der og
kan der normalt blive bevilget ekstra penge til afdelingen.

•

Økonomifunktionen er under pres fra folk, der er langt væk fra praksis, og som
derfor ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen. Så længe der er en
manglende dialog og en manglende forståelse for praksis, så længe kan man ikke
tage økonomistyringsopgaven alvorligt.

•

En økonomisk tankegang kan være i direkte modstrid med lægeløftet. Økonomistyring er en irriterende rutine, men bør ikke gøres til en barriere, da man
6
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eventuelt kan komme til at sætte livsnødvendige behandlinger på spil og dermed
gå på kompromis med sin faglighed, sin etik og sit lægeløfte.
•

Det er ofte overordentligt problematisk både at overholde rammer og budgetter og
samtidig tilgodese patientens behov.

Resultaterne af et interview med afdelingens økonom viste, at administratorernes opfattelse af
økonomistyring kan karakteriseres ved:
•

Økonomistyring og budgettering må opfattes både ud fra en ex ante- og en ex
post-betragtning, dvs. både som en forudsætning for og en konsekvens af blandt
andet lægernes aktiviteter.

•

Budgettet sætter rammen for lægernes aktiviteter, hvorfor lægerne må tvinges til
at tænke økonomisk og til at prioritere.

•

Økonomistyring og budgetoverholdelse er et væsentligt mål på linie med det at
tilgodese patientens behov og ønsker.

•

Ressourcerne er knappe.

•

Jo større økonomisk forståelse blandt lægerne, jo højere kvantitet og kvalitet kan
man opnå i patientbehandlingen. En økonomisk tankegang er derfor ensbetydende
med flere muligheder for lægerne.

1.3.3: Andet møde med sygehusvæsenet: Forskellige
kvalitetsopfattelser blandt læger, sygeplejersker og patienter
på en klinik på Rigshospitalet
Mit andet møde med sygehusvæsenet var i forbindelse med et projekt, der omhandlede forskelle
i kvalitetsopfattelser blandt læger, sygeplejersker og patienter på en anden klinik på
Rigshospitalet. Dette projekt strakte sig over lang tid og var baseret på intensive observationsstudier og interviews af afdelingens personale samt en spørgeskemaundersøgelse blandt
afdelingens patienter.
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En kulturanalyse (se Hein, 1998), der fokuserede på forskelle i kvalitetsopfattelser samt
potentielle kulturbundne barrierer for tværfagligt samarbejde på kvalitetsområdet, viste blandt
andet, at:
•

Sygeplejerskegruppen manifesterer sig ved at håndhæve, at sygepleje er et fag på
linie med lægefaget.

•

De bløde værdier som f.eks. kommunikation, patientkontakt, omsorg og
engagement ikke overraskende er centrale i sygeplejerskegruppens opfattelse af
god patientbehandling.

•

Sygeplejerskegruppen ser en væsentlig opgave i at fungere som patientens
advokat og i at være bindeled og ”oversætter” i kommunikationen mellem patient
og læge.

•

Sygeplejerskegruppens interne hierarki er betinget af, hvor erfaren man er.
Erfaring giver kompetence – både i forhold til kollegaer og i forhold til lægegruppen.

•

Sygeplejerskegruppen er kollektivt orienteret. Beslutninger, hvorom der er
konsensus, efterleves af sygeplejerskegruppen som helhed, mens direktiver og
individbaserede beslutninger sjældent efterleves af kollektivet.

•

Lægegruppen har – ikke overraskende – en naturvidenskabelig opfattelse af
virkelighed og sandhed. Denne opfattelse strækker sig ud over de lægelige
opgaver. I næsten alle situationer anerkender lægen kun argumenter som valide,
hvis de er baseret på en objektiv, kvantitativ bevisførelse, dvs. hvis de er
”evidensbaserede”.

•

Lægegruppens objektive orientering betyder, at lægerne ofte kun opererer med én
sandhed. Der er kun én bedste løsning på et givet problem. Det kan godt være, at
man endnu ikke har fundet den bedste løsning, men en af lægens vigtigste
funktioner er at bidrage til at finde den bedste løsning, f.eks. via forskning i
forskellige behandlingsmetoder.

•

Lægegruppens interne hierarki er baseret på viden og stilling. Kompetenceområder må ikke overskrides. Sygeplejerskegruppens pleje af patienten er i
8
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lægernes øjne en meget væsentlig opgave, men da ansvaret i sidste ende som regel
hviler på lægen, så kan plejepersonalet ikke have et selvstændigt ansvarsområde.
•

For lægegruppen er præstationer individuelle, og lægegruppen har derfor en
individorienteret kultur.

1.3.4: Min forforståelse som baggrund for dialogprojektet
Konklusionen på det første projekt var, at den faglige styring og økonomistyringen ikke
koordineres, men fungerer uafhængigt af hinanden. Det betyder, at prioriteringen af opgaver og
ressourcer foregår i adskilte fora, hvor økonomer prioriterer på én måde, mens læger prioriterer
på en anden måde. Faglige og økonomiske skismaer diskuteres ikke, og det tværfaglige
samarbejde mellem læger og administratorer er ikke-eksisterende. Både læger og økonomer føler
afmagt og formår ikke at finde et fælles sprog eller en fælles platform at handle ud fra
(Melander, 1996). De gange, man har forsøgt sig med et tværfagligt samarbejde eller en
koordineret styring, er man for det meste endt i skyttegravskrig.
Konklusionen på det andet projekt var, at der er store forskelle i lægers og sygeplejerskers
2

kvalitetsopfattelse. Arbejdet med kvalitet foregår i adskilte fora, og kvalitetsprojekter med et
tværfagligt samarbejde mellem læger og sygeplejersker er mere undtagelsen end reglen. Såvel
læger som sygeplejersker er klar over, at der er et problem, men begge faggrupper peger enten på
modparten som årsag til problemet, eller accepterer situationen som en gordisk knude og affinder
sig med den.
Mit generelle indtryk af ledelse og styring i sygehusvæsenet efter de to projekter var, at
hospitalernes aktører på mange områder lever i adskilte verdener. Mange af sygehusfeltets
aktører har en god evne til at analysere problemstillingerne, men har en ringe evne til at finde en
løsning og til at reagere kollektivt. Der bruges megen energi på det øgede arbejds- og
styringspres, hvilket formentlig er medvirkende til, at det er svært at finde løsninger. Mange af
aktørerne er motiverede for forandringer, men der savnes sprog og fora til at diskutere styringsproblemerne, og der mangler redskaber til at nedbryde historisk og kulturelt betingede barrierer.

2

Det blev endvidere konkluderet, at patienternes kvalitetsopfattelse adskilte sig væsentligt fra lægernes og sygeplejerskernes
kvalitetsopfattelse. Her fokuseres der udelukkende på de ansattes verdensbilleder, hvorfor det vil føre for vidt at inddrage
patienternes kvalitetsopfattelse her.

9

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 1: Introduktion

Som sagt er der sket meget i sygehusvæsenet, siden disse data blev indfanget og fortolket, og
billedet ville sikkert se anderledes ud i dag, men det var det billede, jeg ved dialogprojektets start
gik ud i feltet med. Dialogprojektets idé er således affødt af den åbenlyse mangel på redskaber til
at finde en løsning på de problemer, som forskellige verdensbilleder er med til at skabe. At
udvikle en dialog er én blandt flere mulige løsninger på at håndtere tilstedeværelsen af
forskellige verdensbilleder.

1.4: Afhandlingens formål og bidrag
Projektet er som nævnt anlagt som et aktionsforskningsprojekt, hvilket – som det vil fremgå
senere – har stor betydning for afhandlingens formål. Afhandlingen har tre hovedformål og
dermed tre centrale bidrag til den eksisterende forskning inden for dialogudvikling i sygehusvæsenet:

1) At udvikle en teoretisk model for dialogudvikling.

Udviklingen af en teoretisk model for dialogudvikling er bygget op i tre dele:
For det første præsenteres den metateoretiske forståelsesramme, som dialogudvikling i dette
projekt skal forstås indenfor. Valget af metateoretisk forståelsesramme er afgørende for, hvordan
et problem defineres og dermed også afgørende for hvilken metode, der kan anvendes til at løse
dette problem. De domænespecifikke dialogteorier, der er valgt som fundament i dette projekt, er
ikke eksplicit knyttet til en bestemt metateoretisk forståelsesramme, men peger i retning af en
fænomenologisk forståelsesramme. Et af afhandlingens væsentlige teoretiske bidrag er dermed at
knytte de domænespecifikke dialogteorier sammen med en metateoretisk forståelsesramme.
For det andet præsenteres de domænespecifikke dialogteorier, som udgør fundamentet for de
praktiske dialogudviklingsforsøg. Indledningsvis præciseres og defineres dialogbegrebet. Hvad
er det, der karakteriserer en dialog? Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at man kan tale om en
dialog? Dernæst præciseres de elementer, der indgår i en dialog, samt de kompetencer, som de
aktører, der deltager i dialogudviklingsprocessen, skal udvikle for at være i stand til at udvikle en
dialog. Som et af afhandlingens centrale bidrag udvikles på baggrund af såvel metateori som
domænespecifik teori en teoretisk rammemodel for dialogudvikling.
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For det tredje valideres den teoretiske model i mødet med praksis, idet modellen diskuteres på
baggrund af de praktiske dialogudviklingsforsøg.

2) At udvikle en praktisk orienteret metode til dialogudvikling i sygehusvæsenet.

Den metodiske model for dialogudvikling udvikles i tre tempi:
For det første giver metateorien nogle input til metodemodellen, dels ved at give en baggrundsforståelse for kommunikationsproblemer og løsningen heraf, som naturligvis afspejler sig i
metodevalget, dels ved at angive nogle fokusområder, som dialogdeltagerne skal lægge særligt
vægt på i dialogudviklingsprocessen.
For det andet bidrager den domænespecifikke dialogudviklingsteori til metodemodellen med en
angivelse af, hvilke dialogudviklingskompetencer dialogdeltagerne skal udvikle for at kunne
indgå i og udvikle en dialog.
For det tredje udvikles metodemodellen på baggrund af nogle konkrete metodiske og
interventionsorienterede overvejelser, således at metodemodellen til sidst fremstår som en såvel
teoretisk som konkret, handlingsanvisende metodisk model for dialogudvikling.
Udviklingen af en praktisk orienteret metodisk model til dialogudvikling er et andet af
afhandlingens centrale bidrag, idet der som nævnt i afsnit 1.1 mangler konkrete handlingsanvisninger til, hvordan man udvikler dialog i sygehusfeltet.

3) At bidrage med ny viden om, hvad der sker, når man forsøger at udvikle dialog i
sygehusfeltet

På basis af den udviklede teoretiske og metodiske model for dialogudvikling gennemføres to
empiriske dialogudviklingsforsøg, hvor dialogudviklingsmodellen afprøves i praksis. Formålet
med de empiriske forsøg er dels som nævnt at validere dialogudviklingsmodellen, dels at skabe
viden om, hvad der sker, når man forsøger at udvikle dialog i sygehusvæsenet.
En af de grundlæggende tanker bag aktionsforskning er, at den bedste måde at forsøge at forstå
verden på er ved at forsøge at ændre den. Det er netop styrken ved et aktionsforskningsprojekt:
11
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At man i forsøget på at løse praktiske problemer i organisationer dels får afprøvet nye løsningsmuligheder, dels får en unik viden om det system, man forsøger at ændre. Denne unikke viden
hænger sammen med, at man ikke kan beskrive et system, sådan som det er, hvis man ikke
forsøger at ændre systemet, fordi en del af systemets natur og struktur er knyttet sammen med,
hvad der sker, hvis man forsøger at ændre det.
Projektets tredje formål er således at skabe viden om kommunikation på tværs af de forskellige
verdensbilleder, der hersker inden for sygehusvæsenet. Det betyder, at projektet har til formål at
undersøge, hvad forskelle i verdensbilleder betyder i sygehusvæsenet, samt hvordan systemet
reagerer, når man udforsker og konfronterer disse verdensbilleder og forsøger at udvikle dialog
på tværs af disse verdensbilleder.
Dermed bidrager projektet med en væsentlig viden om kommunikation i sygehusvæsenet og om
mulighederne for at udvikle dialog. Men projektet bidrager også med en viden om forandringer i
sygehusvæsenet med særligt fokus på dialogudviklingens to sider: På den ene side dialogens
muligheder som udviklings- og forandringsredskab, på den anden side sygehusvæsenets (og
aktørernes) udviklings- og forandringsparathed. Den viden, der opnås ved at forsøge at ændre
systemet, adskiller sig væsentligt fra den viden, der opnås qua deskriptive analyser, og
afhandlingen supplerer dermed den eksisterende viden om de involverede fagprofessioner.
Hermed opnås en unik viden om de fagprofessioner, der indgår i projektet, nemlig lægegruppen,
plejegruppen og især terapeutgruppen. Læge- og plejegruppen har jf. ovenfor tidligere været
genstand for undersøgelser og udgør sammen med administratorer og økonomer kernen i den
eksisterende litteratur om fagprofessioner på sygehuse. Terapeutgruppen medtages kun sjældent i
analyser og diskussioner, selv om gruppen må opfattes som en væsentlig profession i sygehusfeltet. Afhandlingen supplerer dermed den eksisterende viden om sygehusfeltets fagprofessioner
og bidrager med en væsentlig manglende brik for så vidt angår terapeutgruppen.
Der gennemføres to empiriske dialogudviklingsforsøg. Efter at have opstillet nogle generelle
teoretiske og metodiske principper i en rammemodel for dialogudvikling, videreudvikles og
konkretiseres metoden i et konstant, dynamisk samspil med de to casegrupper. På baggrund af de
praktiske dialogudviklingsforsøg kan der udledes nogle centrale pointer om de forudsætninger,
der skal være til stede, for at man kan udvikle dialog i sygehusvæsenet, samt om de faktorer der
er hhv. hæmmende og fremmende for dialogudvikling i sygehusvæsenet.
Den oprindelige intention var at fokusere på dialogen omkring kvalitets- og økonomistyring og
at søge en løsning på problemer af fagprofessionel art. Hensigten var med andre ord at skabe
dialog mellem hhv. læger, sygeplejersker og økonomer omkring forhold vedrørende kvalitets- og
12
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økonomistyring. Det ville være en naturlig forlængelse af mine tidligere studier, og desuden
bliver kvalitets- og økonomistyring i sygehusdebatten ofte fremstillet som hinandens
modsætninger. Det skyldes nok primært, at de danske sygehuse er blevet ramt af kraftige
nedskæringer og krav om besparelser på samme tid, som kvalitetsstyringsbølgen er skyllet ind
over det danske sygehusvæsen.
I projektets indledende faser ændredes fokus til at handle om dialog på et mere generelt plan. Det
skyldtes for det første, at det viste sig at være svært at finde nogle gode cases. Der findes
naturligvis fora, hvor man kun diskuterer hhv. kvalitetsstyring og økonomistyring, men langt den
største del af debatten skulle vise sig at finde sted på klinikniveau som led i den daglige styring
af klinikken. For det andet rækker dialogproblematikken langt videre end til blot kvalitets- og
økonomistyring. Derfor blev kravene til de ønskede cases slækket, og projektets fokus skiftede
fra at søge at løse nogle helt konkrete samarbejds- og forståelsesproblemer omkring kvalitets- og
økonomistyring til at søge at udvikle en generel dialogkompetence, som kan tages i brug, hver
gang aktørerne støder på problemer, der bunder i forskelle i verdensbilleder. For det tredje var
fokus ikke længere udelukkende på tværfagligt samarbejde, da jeg hurtigt nåede frem til den
erkendelse, at forskellene i verdensbilleder kan være lige så store inden for en faggruppe som
faggrupper imellem. I projektet indgår der derfor to grupper: En monofaglig gruppe og en
tværfaglig gruppe.

1.5: Afhandlingens struktur
For at give et overblik over afhandlingens kapitler og sammenhængen imellem kapitlerne gives
her en kort beskrivelse af indholdet i og formålet med hvert af afhandlingens kapitler.
Kapitel 2 omhandler udviklingen af en metateoretisk forståelsesramme for dialogudviklingsteorien. Den dialogteori, som ligger til grund for afhandlingen, er primært udviklet i USA som en
praktisk orienteret teori om, hvordan man udvikler dialog og med hvilket formål. Det er min
opfattelse, at brugen af dette anvendelsesorienterede perspektiv sker på bekostning af en
eksplicitering og diskussion af dialogteoriens metateoretiske forståelsesramme. Jeg har syntes, at
det har været vigtigt at inddrage denne metateoretiske forståelsesramme mere eksplicit. For det
første er det vigtigt i henhold til afhandlingens videnskabelige formål, at den domænespecifikke
teori om dialog sættes i relation til nogle generelle metateorier. For det andet giver metateorien
nogle væsentlige byggeklodser til den dialogudviklingsmodel, der udvikles successivt i de
teoretiske og metodiske kapitler. For det tredje tydeliggør den anvendelsesorienterede dialogteori ikke klart nok, hvad det er for problemer, dialogen skal løse. Forklaringen af, hvad årsagen
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til kommunikationsproblemer er, og anvisninger på, hvordan disse problemer løses, afhænger af
valget af metaperspektiv. Derfor er det nødvendigt med en metateoretisk forståelse af
baggrunden for den domænespecifikke dialogteori, således at det bliver klart, hvordan de
problemer, som dialogen skal forsøge at løse, kan forstås. Denne forståelse danner fundament
for, hvordan dialog kan forstås og defineres, samt hvilke præmisser dialogudviklingsmetoden må
baseres på.
I kapitel 2 præsenteres og diskuteres derfor tre forskellige tilgange til kommunikation, som hver
især kunne være en metateoretisk forståelsesramme for dialog, afhængig af hvordan dialog
defineres. I afhandlingen anlægges der et fænomenologisk perspektiv på dialog, og den
fænomenologiske tilgang til kommunikation er én af de tre tilgange, der præsenteres i kapitel 2.
Heroverfor sættes den behavioristiske tilgang og den kognitive tilgang. De tre perspektiver
præsenteres i kronologisk rækkefølge, dvs. efter hvornår de historisk er udviklet. Det er jo
sjældent sådan, at en udvikling af teorier er at sidestille med et paradigmeskift. Ofte bliver der
føjet elementer til de eksisterende teorier. Derfor har jeg valgt en kronologisk præsentation af de
tre tilgange, således at udviklingen inden for kommunikationsteorien bliver tydelig. Det er det
ene pædagogiske formål med at præsentere de tre tilgange. Det andet pædagogiske formål med at
præsentere tre tilgange til kommunikationsteori er, at det ofte bliver tydeligere, hvad der ligger i
valget af én tilgang, når andre tilgange inddrages. Inddragelse af flere perspektiver tydeliggør
forskelle og dermed også implikationerne af at vælge én tilgang frem for en anden. Et tredje
pædagogisk formål er, at det i en afhandling, som anlægger et fænomenologisk perspektiv, og
som hævder, at alle verdensbilleder er lige gyldige, er væsentligt at præsentere andre mulige
verdensbilleder. Det hænger sammen med, hvad en teori er for mig: Ordet teori stammer fra
græsk, theoria, og har samme rod som f.eks. teorem, der egentlig betyder ”det beskuede”. Et
andet ord, der er udledt af theoria, er teater. Teori betyder oprindeligt noget i retning af ”at se”
eller ”at stille til skue”. En teori er for mig derfor blot ét af flere mulige perspektiver, man kan
betragte en given problemstilling med, og ikke en faktuel viden om, hvordan verden er (Bohm,
1986).
I de indledende teori- og metodekapitler udvikles gradvist en model for dialogudvikling, som
består af metateoretiske, dialogteoretiske samt metodiske byggeklodser. Kapitel 2 rundes af med
første trin i udviklingen af en sådan dialogudviklingsmodel, hvor de teoretiske og metodiske
byggeklodser, der udspringer af valget af en fænomenologisk forståelsesramme, fremdrages.
Kapitel 3 omhandler den domænespecifikke teori, dvs. dialogteorien. Først bruges samme
pædagogiske form som i kapitel 2: Dialog præsenteres som én af flere samtaleformer. Ved at
sætte dialog op imod samtaleformer som debat og diskussion bliver det klarere, hvad en dialog er
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– og ikke er. Dernæst præsenteres og diskuteres David Bohm’s dialogteori, og der fokuseres på
årsager til, at dialogen udebliver, samt hvad der skal til, for at man kan udvikle dialog. David
Bohm var uddannet fysiker, og gjorde i løbet af sin fysikerkarriere oprør mod kendte fysikere og
dermed også mod fysiske love, der netop blev betragtet som love og ikke som mulige
forklaringer. Disse personlige oplevelser var formentlig afgørende for, at David Bohm i sine
senere år skrev mere filosofiske værker om menneskets tænkemåde og de problemer, det skaber,
når man tror, at ens egen oplevelse af verden, er den ultimative sandhed om, hvordan verden er.
Dernæst suppleres David Bohm’s dialogteori med en mere anvendelsesorienteret dialogteori,
som William Isaacs har udviklet på baggrund af Bohm’s tanker. Isaacs’ bidrag til Bohm’s
dialogteori er især opstillingen af dialogudviklingens grundelementer. Disse grundelementer
svarer til grundelementerne i den dialogkompetence, som aktørerne skal tilegne sig.
Størstedelen af diskussionerne i kapitel 3 finder sted på et generelt grundlag, hvor der ikke tages
hensyn til den specifikke kontekst, som dialogudviklingsmodellen skal anvendes i. Konteksten er
naturligvis væsentlig, og man må forvente, at sygehusfeltet byder på nogle særlige problemstillinger i forhold til dialogudvikling. Konteksten, dvs. sygehusfeltet, inddrages af to årsager
dog kun i meget begrænset omfang i kapitel 3. For det første er selve interventionsmetoden
baseret på proceskonsultationstankegangen, som hviler på en præmis om, at det er aktørerne i
organisationen, der besidder den største viden om organisationen og om, hvad der virker og ikke
virker. Derfor er det væsentligt, at facilitator ikke går ind i projektet med en ex ante-viden, der er
irrelevant eller måske endda fordomsfuld. Derfor bør der først i løbet af dialogudviklingsprocessen finde en løbende tilpasning af den generelle rammemodel til den specifikke kontekst
sted. For det andet hviler aktionsforskningen som nævnt på en præmis om, at der opnås en særlig
viden om et system eller et felt, når man forsøger at ændre det. Derfor er der i projektet lagt vægt
på, at der først udvikles en generel rammemodel for dialogudvikling, som afprøves i en specifik
kontekst, dvs. sygehusfeltet, og at den viden, der på den baggrund opnås om sygehusfeltet,
diskuteres efterfølgende. Dialogudviklingsmodellen skal således betragtes som en rammemodel,
der opstiller nogle principper for dialogudvikling, som først får konkret indhold i mødet med en
specifik kontekst.
Ligesom i kapitel 2 rundes kapitel 3 af med en yderligere udvikling af dialogudviklingsmodellen
på baggrund af dialogteorien. Den domænespecifikke dialogteori tjener især til en afklaring af,
hvilke kompetencer der skal være at finde i en gruppe, for at gruppen kan udvikle dialog. Dialogudviklingsmodellen tilføres således de teoretiske og metodiske byggeklodser, der udspringer af
den domænespecifikke dialogteori.
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I kapitel 4 fokuseres der på udviklingen af den metodiske model for dialogudvikling. Kapitlet er
delt op i tre hoveddele: 1) Nogle overordnede metodiske overvejelser, 2) Udvikling af dialogudviklingsmetodens praktiske aspekter samt 3) Overvejelser omkring analysestrategi. De
overordnede metodiske overvejelser drejer sig for det første om implikationerne af, at projektet
er anlagt som et aktionsforskningsprojekt. For det andet diskuteres implikationerne af såvel
valget af metateori som de anvendte dialogteorier med henblik på metodevalget. For det tredje
diskuteres valget af interventionsmetode. Her tages der udgangspunkt i tre forskellige
interventionsmetoder.

Proceskonsultationsmetoden

stemmer

bedst

overens

med

det

fænomenologiske og dialogteoretiske tankesæt, og der lægges i valget af interventionsmetode
følgelig vægt på, at dialogdeltagerne er aktivt medskabende i udviklingen af den konkrete
metode, hvorfor interventionen ikke bliver så direkte faciliterende som hos Bohm og Isaacs.
Den anden del af kapitel 4 fokuserer på udviklingen af dialogudviklingsmetoden i praksis. Dette
gøres først ud fra et aktørperspektiv, hvor dialogudviklingsprocessen diskuteres med udgangspunkt i de faser, aktørerne gennemgår i løbet af processen. Dernæst drøftes dialogudviklingsmetodens faser ud fra et aktionsforskningsperspektiv, hvor dialogudviklingsmetoden set ud fra
aktørperspektivet kædes sammen med et interventionsperspektiv. På den baggrund udvikles der
en såvel metodisk som teoretisk funderet skabelon for dialogudviklingsprocessen. Denne
skabelon skaber sammen med de øvrige metodiske overvejelser de sidste byggeklodser til
dialogudviklingsmodellen, der udgør en syntese af den teoretiske og den metodiske model for
dialogudvikling.
Den tredje del af kapitel 4 omhandler analysestrategien. Her drøftes de overvejelser, der har
ligget forud for de tre analysekapitlers opbygning, jf. nedenfor.
I kapitel 5 præsenteres de to klinikker, hvor dialogudviklingsforsøgene har fundet sted.
Indledningsvis redegøres der for de vanskeligheder, der har været i forbindelse med at få adgang
til cases til dialogudviklingsprojektet. Redegørelsen er væsentlig, dels fordi den illustrerer de
vanskeligheder, der kan være forbundet med aktionsforskning, dels fordi reaktionen kan være en
indikator på de reaktioner, aktørerne i sygehusfeltet møder dialogtankegangen med. Disse
reaktioner er dialogudviklingens vilkår og er derfor væsentlige indikatorer på forandringsvilligheden og forandringsmulighederne i sundhedsvæsenet generelt og på dialogudviklingsmulighederne specifikt.
Herefter redegøres der for de overvejelser, der har ligget til grund for valget af caseklinikker.
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Afslutningsvis gives der en kortfattet introduktion til Rigshospitalet samt en introduktion til hver
af de to hospitalsklinikker på Rigshospitalet, hvor dialogudviklingsforsøgene har fundet sted.
Omdrejningspunktet i kapitel 6 og kapitel 7 er en analyse af dialogudviklingsforløbet på de to
hospitalsklinikker. Kapitel 6 omhandler dialogudviklingsforløbet i den tværfaglige klinikrådsgruppe, mens kapitel 7 omhandler dialogudviklingsforløbet i den monofaglige afdelingssygeplejerskegruppe. Strukturen for de to kapitler er ens. I disse kapitler gennemgås dialogudviklingsforløbet kronologisk, og der redegøres dels for den intervention, der har fundet sted,
dels for gruppernes reaktion på denne intervention. Desuden analyseres udviklingen i gruppernes
kommunikation og adfærd.
I valget af analysestrategi er der lagt vægt på, at projektet er et aktionsforskningsprojekt, hvilket
har en række implikationer, når det drejer sig om fremstilling og analyse af data. For det første er
der lagt vægt på såvel processen som resultatet. Det betyder, at der er valgt en fremstillingsform,
hvor data præsenteres og analyseres løbende. Der laves således ikke blot en ex ante- og en ex
post-analyse af dialogudviklingsforsøgene – hele den mellemliggende proces gøres ligeledes til
genstand for analyse. Det er netop aktionsforskningens force, at man i et sådant interventionsforløb opnår unik viden om aktørernes reaktion og adfærd, dvs. man opnår en unik viden om
hele processen og ikke kun om resultatet af processen, og det er min klare opfattelse, at denne
viden bedst formidles, hvis der laves en kronologisk analyse.
For det andet er der endvidere lagt vægt på, at der finder en grundig præsentation af data sted.
Derfor lægges der i højere grad end normalt vægt på at redegøre for den intervention, der har
fundet sted, samt de umiddelbare reaktioner, grupperne har haft på denne intervention. Dette sker
dels ud fra et ønske om, at projektet skal have en effekt i praksis, og at det derfor skal være
muligt for praktikere i sygehusfeltet at efterligne hele eller dele af processen eller på anden måde
lære af processen, dels ud fra et ønske om at opfylde kravene til god videnskabelighed. Dette
kræver operationelle beskrivelser af forløbet og stiller derfor krav om, at der nøje redegøres for
den intervention, der har fundet sted. Det kræver også en høj grad af gennemsigtighed, der
muliggør en granskning af de konklusioner, man som aktionsforsker drager, således at det er
muligt at forholde sig kritisk til de analyser og konklusioner, der præsenteres, og evt. opstille
alternative forklaringer på forløbet.
For det tredje er der lagt vægt på, at et væsentligt formål i et aktionsforskningsprojekt er at
afprøve modeller og teknikker i praksis. Der er derfor lagt vægt på, at analyserne i kapitel 6 og
kapitel 7 er ”rene” analyser, hvor dialogudviklingsprocessen i de to grupper analyseres med
baggrund i dialogudviklingsmodellen. Formålet med kapitel 6 og kapitel 7 er derfor udelukkende
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at analysere dialogudviklingsprocessen ved hjælp af det teori- og metodeapparat, der er udviklet
i de foregående kapitler. Således er formålet med disse to kapitler udelukkende at analysere, hvor
langt grupperne er nået i forhold til målet om at udvikle en dialog. Kapitel 6 og 7 udgør dermed
en førsteordensanalyse af de to dialogudviklingsforsøg, og førsteordensanalysen har således et
beskrivende og diagnosticerende formål. Dette tjener dels til den føromtalte validering af dialogudviklingsmodellen, som tage op i kapitel 9, dels til grundlag for en andenordensanalyse, hvor
der ved hjælp af perspektiverende teorier gives mulige forklaringer på udfaldet af de to dialogudviklingsforsøg.
Aktionsforskning har som nævnt et dobbelt formål: Dels at udvikle og afprøve modeller i
praksis, dels at skabe unik viden om et system ved at forsøge at ændre det. Analyserne i kapitel 6
og 7 drejer sig om det første formål og knytter sig dermed primært til de to første formål med
projektet, jf. afsnit 1.4. Aktionsforskningens andet formål knytter sig primært til projektets tredje
formål: At bidrage med ny viden om, hvad der sker, når man forsøger at udvikle dialog i
sygehusfeltet. Dette vil være omdrejningspunktet for kapitel 8, som er det sidste analysekapitel.
I kapitel 8 fokuseres der således på den viden, der på baggrund af den foretagne intervention, er
opnået om den specifikke kontekst, dialogudviklingsmodellen er afprøvet i. På baggrund af
førsteordensanalyserne i kapitel 6 og 7 rejser der sig en række spørgsmål, der under ét kan
betegnes som værende af forståelsesorienteret karakter, og i kapitel 8 forsøges der således
etableret en forståelse af førsteordensanalysen.
Det overordnede formål med kapitel 8 er derfor gennem en andenordensanalyse at diskutere
mulige forklaringer på de to dialogudviklingsforsøgs vidt forskellige udfald. Disse forklaringer
kan dels give nyttig viden om sygehusvæsenets aktører, jf. afhandlingens tredje formål, dels give
et nyttigt bidrag til såvel dialogteorien som til dialogudviklingsmodellen, jf. afhandlingens første
og andet formål.
Andenordensanalysen falder i to dele. Første forsøg på at etablere en forståelse finder sted inden
for rammerne af dialogteorien. Andet forsøg finder sted inden for rammerne af læringsteorien,
hvorigennem der opnås en dybere og mere omfattende forståelse end den, der opnås igennem
brugen af dialogteorien alene.
Den forståelse, der gennem dialogteorien og læringsteorien kan etableres gennem en komparativ
analyse af de to dialogudviklingsforsøg, tjener flere formål. For det første giver forståelsen som
nævnt nyttig viden til en evaluering af dialogudviklingsmodellen i form af supplerende,
normative handlingsanvisninger for dialogudvikling. For det andet giver forståelsen nyttig viden
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om de vilkår, dialogen har i sygehusvæsenet. Andenordensanalysen kan dermed bidrage til en
tentativ, deskriptiv model for dialogudvikling i sygehusvæsenet. For det tredje giver forståelsen
nyttig perspektiverende viden både generelt om dialogudvikling og specifikt om sygehusvæsenet. Kapitel 8 har udelukkende et forståelsesorienteret formål og koncentrerer sig derfor om
mulige forklaringer på de forskellige udfald af de to dialogudviklingsforsøg. Øvrige
diskussioner, konklusioner og perspektiveringer er henlagt til afhandlingens sidste kapitel.
Kapitel 9 indeholder afhandlingens konklusioner og nogle perspektiveringer. På baggrund af
analysekapitlerne evalueres og valideres dialogudviklingsmodellen, således at der opstilles en
revideret, normativ dialogudviklingsmodel. Især på baggrund af andenordensanalysen i kapitel 8
opstilles der desuden en tentativ, deskriptiv model for dialogudvikling, der dels beskriver de
mulige udfald, et møde mellem forskellige verdensbilleder kan have, dels beskriver de forhold,
der er hhv. hæmmende og fremmende for dialogudvikling i sygehusvæsenet. Endelig diskuteres
og perspektiveres dialogens og dialogudviklingsmodellens anvendelsesmuligheder i sygehusvæsenet, og der peges på nogle væsentlige træk ved sygehusvæsenet, som er af afgørende
betydning for dialogudvikling.
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KAPITEL 2

Metateoretiske perspektiver på
kommunikation

2.1: Nødvendigheden af metateori
Det primære formål med dette kapitel er at præsentere den metateoretiske forståelsesramme, som
i dette projekt danner baggrund for dialogudvikling, og på den baggrund lægge de første byggeklodser til en dialogudviklingsmodel.
Metateorier er generelle, mere abstrakte teorier, som lægger en fortolknings- og forståelsesramme omkring de mere specifikke og konkrete domænespecifikke teorier. I kapitel 3
præsenteres den domænespecifikke dialogteori. De valgte dialogteorier er dog ikke eksplicit
knyttet til en bestemt metateoretisk forståelsesramme, ligesom de lægger større vægt på
løsningen af kommunikationsproblemer end på en tydeliggørelse af, hvori kommunikationsproblemerne består, og hvad der er årsag til dem.
Der ligger således et væsentligt bidrag i denne afhandling i at koble de valgte dialogteorier, som
præsenteres i kapitel 3, sammen med et metateoretisk perspektiv.
Valget af metateoretisk perspektiv er afgørende for, hvordan et problem defineres, og dermed
også afgørende for hvilken metode, der kan anvendes til at løse dette problem. Den overordnede
problematik, som forsøges løst i dette projekt, er kommunikationsproblemer. Ordet
”kommunikere” stammer fra latin, communicare. Det er afledt af communis, som betyder fælles.
På dansk kender vi det fra ord som kommune og kommunisme, og de engelske ord common og
community har samme rod og betyder ligesom de danske ord begge noget med fællesskab. At
kommunikere betyder altså oprindeligt at gøre noget fælles. Hvad det vil sige at gøre noget
fælles i kommunikationsmæssig henseende, afhænger dog af det teoretiske perspektiv, man
anlægger på kommunikation.
Alt afhængig af hvilket metateoretisk perspektiv, der anlægges på denne problematik, vil man få
forskellige forklaringer på, hvad årsagen til kommunikationsproblemer er, og forskellige
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anvisninger på hvordan kommunikationsproblemer kan løses. Valget af metateori er således
afgørende for den grundforståelse, der ligger til grund for såvel den teoretiske dialogudviklingsmodel som for den praktisk orienterede interventionsmetode.
Det er min opfattelse, at en nærlæsning af dialogteorierne peger i retning af en fænomenologisk
forståelsesramme, selv om dette som nævnt ikke ekspliciteres i de valgte dialogteorier. Derfor
har jeg valgt fænomenologien som metateoretisk grundlag for udviklingen af en teoretisk dialogudviklingsmodel og en praktisk dialoginterventionsmetode. Derfor vil det overordnede formål
med dette kapitel være at diskutere, hvad implikationerne af at lægge en fænomenologisk
forståelsesramme ned over kommunikationsproblemer er.
Kapitlet er bygget således op, at jeg først præsenterer kommunikation ud fra to andre
videnskabsteoretiske perspektiver: Behaviorismen og den kognitive psykologi. Inddragelsen af
det behavioristiske perspektiv og det kognitive perspektiv har flere formål:
For det første er definitionen og løsningen af kommunikationsproblemer som nævnt afhængig af,
hvilken metateoretisk ramme kommunikation forstås i. Kommunikationsproblemer defineres og
løses væsentligt forskelligt inden for hhv. et behavioristisk, et kognitivistisk og et
fænomenologisk perspektiv. Tanken er, at en påpegning af forskellene mellem perspektiverne og
deres indbyrdes positioneringer kan være med til at nuancere implikationerne af at vælge et
fænomenologisk ståsted. At valget er faldet på behaviorismen og kognitivismen skyldes, at
begge psykologiske teoriretninger har spillet en afgørende rolle inden for kommunikationsteorien, og sammen med fænomenologien står disse metateorier som nogle afgørende – og også
væsentligt forskellige – grundstene inden for kommunikationsteorien.
For det andet tjener behaviorismen og kognitivismen et væsentligt formål i forhold til analysen,
idet de to metateorier kan bruges til at diagnosticere såvel kommunikationsprocessen som
aktørernes grundsyn på kommunikation. Hvor der er en tydelig sammenhæng mellem
fænomenologien og dialogen som samtaleform, er der tydelige sammenhænge mellem såvel
behaviorismen og kognitivismen og andre samtaleformer som f.eks. envejskommunikation,
debatter og diskussioner. De tre perspektiver er dermed væsentlige input til såvel analysen som
interventionsprocessen, idet aktørernes forforståelse af kommunikation, deres deraf følgende bud
på, hvordan kommunikationsproblemer defineres og løses og deres valg af samtaleform, er
væsentlige input til såvel analysen som interventionsprocessen.
For det tredje er det i et forskningsprojekt, der omhandler tilstedeværelsen af flere verdensbilleder i en organisation, særligt vigtigt at påpege, at dette forskningsprojekts analyser og
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konklusioner nødvendigvis kun repræsenterer ét verdensbillede blandt mange. Den ”gode”
forsker vil vel altid bekendtgøre, hvilken videnskabsteoretisk skole der ligger til grund for
forskningen, men netop når udgangspunktet er fortolkningsvidenskabeligt, synes det endnu
vigtigere at eksplicitere, hvilket verdensbillede jeg som forsker har tænkt, observeret, analyseret
og konkluderet ud fra.
Det fænomenologiske perspektiv repræsenterer altså mit verdensbillede i dette projekt. Det er
ikke formålet at argumentere for en fænomenologisk forståelsesramme som en absolut sandhed.
Formålet med at inddrage de to øvrige perspektiver er således ikke at argumentere for, hvorfor
det fænomenologiske perspektiv er mere rigtigt end f.eks. det behavioristiske eller det kognitive
perspektiv. Inddragelsen og diskussionen af det behavioristiske perspektiv og det kognitive
perspektiv tjener i den henseende udelukkende det formål at klargøre, hvad valget af perspektiv
betyder for forståelsen af, hvad et kommunikationsproblem er, hvorfor det opstår, og hvordan det
kan løses.
Efter at have præsenteret kommunikation ud fra hhv. et behavioristisk og et kognitivt perspektiv,
præsenteres og diskuteres kommunikation ud fra et fænomenologisk perspektiv. Fænomenologi
er læren om, hvordan individet oplever eller opfatter verden. Med baggrund i fænomenologien
vil jeg belyse, hvordan forskellige verdensbilleder opstår, og hvorfor det er så svært at
kommunikere på tværs af verdensbilleder.
I præsentationen af det fænomenologiske perspektiv har jeg lagt særligt vægt på gestaltpsykologien. Årsagen er, at jeg i de praktiske dialogudviklingsforsøg har gjort praktisk brug af
gestaltpsykologiens begrebsapparat og af virkemidlerne fra den visuelle perception. Det er
væsentligt at understrege, at der trækkes på gestaltpsykologien som pædagogisk virkemiddel til
illustration af, hvad et fænomenologisk perspektiv på kommunikation vil sige i praksis. På den
måde spiller gestaltpsykologien en pædagogisk rolle i dialogudviklingsmetoden, men der
trækkes i den forbindelse ikke på de tanker, der ligger til grund for gestaltterapien.
Netop det metodemæssige bidrag er centralt i dette projekt. At udvikle dialog er at skabe
forandring. At skabe forandring kræver viden om, hvad der betinger individets adfærd, og
hvordan man kan påvirke det til at ændre adfærd. Derfor er formålet med dette kapitel også at
belyse, hvilket fundament principperne for en dialogudviklingsmetode må baseres på.
Da det er en ambition at udvikle en dialogudviklingsmodel, som dels består af en teoretisk model
for dialogudvikling, dels af en metodisk model for den interventionsmetode, der anvendes til
dialogudvikling i dette projekt, vil jeg som nævnt i slutningen af dette kapitel – og i de følgende
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teori- og metodekapitler – fremdrage de teoretiske og metodiske byggeklodser, der udspringer af
de teoretiske og metodiske modeller, elementer og begreber, der er blevet behandlet i dette
kapitel.
Kapitel 2 vil have karakter af en generel præsentation og diskussion af de tre metateoretiske
perspektiver. De mere kontekstafhængige diskussioner er henlagt til kapitel 3, hvor de domænespecifikke dialogteorier er i fokus. Dette er valgt, fordi dialogudviklingsmodellen er en generel
model, der principielt kan anvendes i en hvilken som helst kontekst. Det er imidlertid klart, at
modellen skal tilpasses den specifikke kontekst, og netop sygehusfeltet byder på nogle særlige
problemstillinger, som spiller en væsentlig rolle for dialogudviklingen i dette felt. I afhandlingen
lægges der dog vægt på først at fremstille den generelle model og derefter diskutere
implikationerne af den konkrete kontekst, som modellen skal afprøves i.

2.2: Kommunikation i et behavioristisk perspektiv
2.2.1: Behaviorismens udvikling
Grænsefladerne mellem psykologien og andre faglige discipliner som f.eks. sociologien,
biologien, medicinvidenskab, filosofien, antropologien og datalogien er mange, og det er umuligt
at trække en skarp grænse mellem de forskellige fag.
Den væsentligste årsag til, at grænserne er flydende, er psykologiens historiske udvikling.
Psykologi blev først en selvstændig videnskab for omkring 100 år siden, hvor den brød ud fra
lægevidenskaben, biologien og filosofien.
Verdens første psykologiske laboratorium blev grundlagt i Leipzig i 1879 af psykologen
Wilhelm Wundt. Wundt mente, at psykiske fænomener som oplevelser, følelser etc. kun kunne
betragtes af individet selv, og det væsentligste eksperimentalpsykologiske redskab blev derfor
introspektion, dvs. evnen til at kunne rette opmærksomheden mod sit eget indre og betragte det,
der sker i ens egen bevidsthed (Egidius, 2001; Hansen, 1998, p. 15-16). En afart af den
introspektive metode blev senere anvendt inden for den fænomenologiske metode, men dengang
– i slutningen af det 19. århundrede – blev metoden kraftigt kritiseret. I forsøget på at gøre
psykologien til en selvstændig – og videnskabelig – videnskab var den introspektive metode for
sårbar. Psykiske og mentale tilstande og processer kunne ikke observeres direkte og objektivt. At
det ydermere var individet selv, der skulle rapportere emotionelle og mentale tilstande, gjorde
kun resultaterne endnu mere subjektive, lød kritikken.
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Behavioristerne var blandt dem, der reagerede kraftigt imod den introspektive metode, netop
med henvisning til, at adfærd burde kunne forklares ud fra objektive og direkte observerbare data
i stedet for hypotetiske og spekulative teorier.
Behaviorismen spillede en afgørende rolle i selvstændiggørelsen af psykologien som videnskab.
Tidligere havde filosofferne haft monopol på sjælen som forskningsfelt, og det var først, da det
blev muligt at studere psykiske funktioner ved hjælp af naturvidenskabelige, fysiologiske
metoder og hjælpemidler, at psykologien for alvor kunne løsrive sig fra filosofien og bestå
prøven som videnskabelig disciplin. Senere løsrev psykologien sig fra fysiologien og udviklede
selvstændige og egentlige psykologiske metoder (Hansen, 1998).
Da den amerikanske psykolog John Broadus Watson i 1913 publicerede artiklen ”Psychology as
the Behaviorist Views It”, var det starten på et omfattende opgør med den eksisterende
psykologi, som primært var præget af den tidlige udviklingspsykologis strukturalistiske og
funktionalistiske tendenser. Watson’s mission var at ophøje psykologien til en videnskab på linie
med de naturvidenskabelige fag. Den nye psykologi skulle være positivistisk og skulle derfor
fokusere på adfærd, som kunne måles objektivt. Dermed lagde man skarpt afstand til
psykologiske begreber som bevidsthed, perception, følelse, tankevirksomhed, vilje, sind og
psyke. I stedet skulle al adfærd betragtes og beskrives ud fra begreberne stimulus, respons og
vanedannelse m.m. Målet med adfærdspsykologien var at blive i stand til at forudsige og
kontrollere adfærd (Misiak & Sexton, 1966).
Watson var stærkt inspireret af dyrepsykologien og den objektivistiske psykologi, som bl.a.
Pavlov stod for. Inden for dyrepsykologien brugte man ikke de traditionelle psykologiske
begreber til at beskrive adfærd, og Watson blev efterhånden overbevist om, at menneskers
adfærd kunne observeres og beskrives objektivt, ligesom man gjorde det med dyrs adfærd:
”Psychology as the behaviorist views it is a purely objective experimental branch of
natural science. Its theoretical goal is the prediction and control of behavior. (…)
The behaviorist, in his efforts to get a unitary scheme of animal response, recognizes
no dividing line between man and brute.” (Watson, 1913 i Misiak & Sexton, 1966, p.
328).
Ifølge behavioristerne kunne al adfærd beskrives som en respons på en stimulus. Ud fra et givent
stimulus kunne behavioristen forudsige responsen, og ud fra en given respons kunne
behavioristen afgøre, hvad den effektive stimulus var (Buhl, 1990; Misiak & Sexton, 1966). Der
blev lavet talrige forsøg med udgangspunkt i stimulus-respons-modellen. I bedste Pavlov-stil
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forsøgte Watson at beskrive operant betingning. Watson lavede blandt andet et forsøg med et
barn, hvor han viste barnet rotter, kaniner og andre små pelsdyr. I begyndelsen viste barnet ingen
frygt for dyrene, men da Watson begyndte at lave en voldsom støj ved at slå på en stålplade over
barnets hoved, hver gang barnet rakte ud efter dyrene, begyndte barnet at vise frygt. Til sidst
viste barnet frygt ved det blotte syn af dyrene, også selv om der ikke blev slået på stålpladen
(Hansen, 1998).
Behaviorismen udviklede sig primært i USA med psykologen B.F. Skinner som fremmeste
fortaler. Skinner’s arbejde inden for operant adfærd var betydningsfuld for udviklingen af
behaviorismen, og behaviorismen spiller stadig en afgørende rolle i dag, ikke mindst i
amerikansk psykologi, hvor man stadig er mere kvantitativ end kvalitativ, mere praktisk end
teoretisk, og hvor man beskæftiger sig mere med forudsigelse og kontrol af adfærd end med
forståelse af adfærd. Kritikken mod behaviorismen gik dog ikke ubemærket hen, og nyere tids
behaviorisme er mere præget af en brobygning mellem behaviorismen og den kognitive
psykologi. Inden for den mere nutidige, kognitive behaviorisme beskæftiger man sig stadig med
de ydre omstændigheder, mennesket fungerer under, og som er med til at udforme deres
reaktions- og handlemønstre. Men man anerkender bevidsthedens eksistens og lægger vægt på
sammenhængen mellem bevidstheden og de ydre påvirkninger, som tilsammen former
menneskets adfærd (Egidius, 2001).

2.2.2: Behavioristisk kommunikation
Den behavioristiske tankegang går igen inden for dele af kommunikationsteorien. Særligt inden
for teorier om forbrugeradfærd finder man behavioristiske elementer, hvor producenter forsøger
at fremkalde en bestemt respons hos forbrugeren, f.eks. ved hjælp af reklamer, prisskilte etc. som
stimuli (Buhl, 1990). Man kan hævde, at visse former for reklame kræver informationsbehandling og refleksion, men mange reklamer er tænkt (og virker givetvis også) efter stimulusrespons-modellen. Man ser f.eks. en reklame for skyllemiddel, som fortæller, at netop dette
skyllemiddel gør tøjet blødere, og næste gang man skal købe skyllemiddel, vælger man det
mærke, som man har set reklame for.
Stimulus-respons-modellen går også igen i den tidlige kommunikationsteori. De senere
behaviorister udvidede stimulus-respons-modellen med ”organisme”, den såkaldte SOR-model
(Hansen, 1998; Bakka & Fivelsdal, 1998). Ved at indsætte ”organisme” kunne man forklare,
hvorfor den samme stimulus ikke altid følges af samme respons. At bruge føde som belønning
giver f.eks. én reaktion, når modtageren er sulten, og en anden, når modtageren er mæt. Derfor så
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de senere behaviorister et behov for at inddrage organismen som forklaring på, hvilke begivenheder eller mekanismer, der finder sted mellem stimulus og respons. Inden for kommunikationsteorien bruges modellen til at forklare, hvordan viden eller information overføres fra en person til
en anden så nøjagtigt som muligt, således at den eksakte viden eller information bliver gjort
fælles, jf. figur 2.1:

Den anden

Den ene
A’s
stimulus

Organisme

B’s
respons

Figur 2.1: Kommunikation i et behavioristisk perspektiv
Kilde: Egen tilvirkning

Grundtanken i SOR-modellen er, at budskabet skal nå i intakt form fra afsender til modtager.
Modellen illustrerer envejskommunikation, hvor A afsender en stimulus med det formål at
fremkalde en bestemt respons hos B. Responsen fremmes ved brug af belønning eller straf. Den
grundlæggende præmis er, at individet vil gentage en adfærd, der er forstærkende med hensyn til
at nå de ønskede resultater (Bakka og Fivelsdal, 1998).
I den behavioristiske kommunikation er budskabet altså noget, der alene bestemmes af A. Det er
A’s budskab, der skal nå uforvrænget igennem til B. A er subjekt, og B er objekt, og der er tale
om envejskommunikation. Budskabet er altså ikke noget, der emergerer som et produkt af en
samtale mellem A og B. I stedet kan man tale om budskabet eller emnet som en funktion af A.
Skal man tale om noget fælles (jf. den oprindelige betydning af ordet kommunikation) i den
behavioristiske kommunikation er det altså A’s ønske om en adfærd hos B, der skal gøres fælles
med B’s faktiske budskab vha. A’s brug af stimuli.
I princippet kan man sige, at der ikke er noget, der kan gå galt i denne kommunikationsproces.
Hvis modtageren ikke udviser den forventede respons, vil afsender blot vedblive at afsende
budskabet, evt. forstærket af forskellige former for belønning eller straf. For behavioristen er det
simpelt hen blot et spørgsmål om tid, før modtageren lærer, hvad den ”korrekte” respons på det
givne stimulus er. Når modtageren først har lært, hvilken respons der udløser en belønning, vil
denne respons blive gentaget.
For behavioristen er adfærd altså betinget af ydre styring, og det er forhold eller egenskaber ved
den ydre, objektive verden, der betinger adfærden hos individet – og vel at mærke på baggrund
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af bagvedliggende universallove og regler. Den klassiske fysiks betydning for behaviorismen er
tydelig: På samme måde som fysikkens love dikterer, at et stød med en billardkø til en billardkugle vil sende billardkuglen ud i nogle helt bestemte baner, på samme måde er man i stand til at
betinge adfærd hos individet (Buhl, 1990). Behavioristen vil ydermere hævde, at adfærd kan
forstærkes ved hjælp af straf eller belønning – et argument, der genkendes fra den tidlige
motivationsteori.
Et eksempel kan hentes fra pædagogikkens verden. Når en lærer f.eks. spørger eleven, hvad
hovedstaden i Storbritannien hedder, vil eleven blive skældt ud, når han svarer forkert. Når
eleven svarer rigtigt, bliver han rost – og han har derfor lært, at når læreren spørger til hovedstaden i Storbritannien, så er det rigtige svar London. Eleven skal altså gennemgå en erfaringsbaseret læringsproces, hvor stimulus bliver gentaget igen og igen fra lærerens side, indtil den
ønskede respons opnås.
Inden for hospitalsverdenen vil det da heller ikke være svært at finde eksempler på en
behavioristisk tankegang. Behavioristiske læringsmekanismer kan genfindes i form af udenadslære på læge- og sygeplejestudiet. Sanktioner fra kollegaer, når man overskrider et bestemt
adfærdskodeks er et eksempel på en styringsmekanisme, hvor man ved hjælp af sanktioner
forsøger at fremtvinge en anden adfærd. Politikere, der truer med bål og brand, hvis ikke en
afdeling nedbringer sin venteliste, er et andet eksempel. Tanken om, at belønning og straf kan
betinge en bestemt adfærd, genfindes også inden for akkrediteringssystemet, i kontraktstyringstankegangen og i de principper, som ”ny løn” hviler på.
Der er ingen tvivl om, at de styrings- og læringsmekanismer, som ligger til grund for
behaviorismen, kan have sin berettigelse, selv om der også kan findes eksempler på, at en
behavioristisk tilgang til styring af adfærd kan komme til kort.
Sammenfattende kan man konkludere, at anlægger man et behavioristisk perspektiv på
kommunikation, tegner der sig et billede af envejskommunikation og brug af ydre stimuli såsom
straf og belønning til påvirkning og fremskyndelse af den ønskede adfærd hos modtageren. For
behavioristen er adfærd ydrestyret, og der findes ikke nogen indre, mental model, der bearbejder
påvirkningen. Adfærd er således betinget af egenskaber ved den ydre, objektive verden (Buhl,
1990). Der eksisterer dog et bagvedliggende sæt af universallove og regler, som kan afdækkes på
induktiv vis, og her ligger nøglen til at styre adfærden.
Behavioristisk kommunikation er altså udelukkende et spørgsmål om, at afsender formidler sit
budskab til modtager. Da kognitive processer ikke indgår i behavioristens kommunikations27
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forståelse, formidles afsenders budskab ved hjælp af stimulus-respons-processer. Behavioristens
forklaring på kommunikationsproblemer vil derfor enten være, at modtageren af budskabet
endnu ikke har lært den korrekte respons på en given stimulus, eller at afsenderen endnu ikke har
formået at finde den rette stimulus, hvilket igen skyldes, at afsender ikke har fundet frem til de
universallove og regler, der styrer modtagers adfærd. Løsningen på problemet vil dermed enten
være at finde i fortsatte, gentagne påvirkninger af modtageren med den valgte stimulus eller i at
forsøge sig med andre stimuli.

2.3: Kommunikation i et kognitivt-psykologisk
perspektiv
2.3.1: Den kognitive psykologis udvikling
Som nævnt var én af behaviorismens mærkesager at frigøre sig fra filosofien ved at benytte sig
af blandt andet fysiologiske metoder. Da dette var sket, så psykologer et behov for også at
frigøre sig fra fysiologien og udvikle egentlige psykologiske metoder, således at psykologien
kunne betragtes som en selvstændig videnskab (Hansen, 1998). Løsrivelsen fra fysiologien blev
én af den kognitive psykologis mærkesager.
En af dem, der spillede en væsentlig rolle i denne udvikling, var den tyske sociolog Max Weber.
Weber kritiserede naturvidenskabens fokus på at opstille universelle love og regler og
argumenterede for åndsvidenskaberne, som skulle fokusere på en forståelse af individuelle
fænomener (Hansen, 1998).
Selv om behaviorismens styrke bestod i et klart og veldefineret begrebsapparat og nogle
tilhørende metoder og videnskabelige principper, så begyndte der alligevel at vokse tvivlere frem
fra behavioristernes egne rækker.
I 1930’erne lavede den amerikanske psykolog Edward C. Tolman forsøg med rotter, som han
satte ind i en labyrint. Ved udgangen af labyrinten placerede han noget føde. Efter få ture i
labyrinten valgte rotten altid den korteste vej igennem labyrinten – også selv om man vanskeliggjorde vejen for rotten ved at ændre nogle af de ydre stimuli. Det kunne tyde på, at rotten, når
den startede sin færd igennem labyrinten, havde en bevidsthed om, hvad målet var, og hvordan
gangene i labyrinten var forbundne – og det kunne ikke lade sig gøre ifølge behavioristernes
stimulus-respons-model. Tolman introducerede tanken om et kognitivt kort: Efter få ture i
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labyrinten havde rotten et kognitivt kort over gangenes placering i forhold til hinanden, hvilket
forklarede rottens ”hukommelse” (Hansen, 1998).
Tolman placerede sig dermed inden for den såkaldte kognitive behaviorisme, hvor fokus stadig
var på adfærd, men hvor tilstedeværelsen af kognitive kort ikke kunne ignoreres. Den kognitive
behaviorist beskæftiger sig stadig med de ydre omstændigheder, som påvirker individets
adfærds- og reaktionsmønster, men anerkender samtidig sammenhængen mellem adfærd og
tanker, følelser, motiver etc. (Egidius, 2001; Hansen 1998).
Tolman var ikke den eneste, der måtte tage behaviorismen op til revision. Andre psykologer
opdagede også fænomener og adfærd både blandt dyr og mennesker, der ikke kunne forklares
udelukkende ved hjælp af stimulus-respons-modellen. Især dyrs instinktive adfærd, som ikke
kunne aflæres ved at holde op med at belønne dyret for denne adfærd, gav de senere
behaviorister forklaringsproblemer.
Behavioristerne havde også andre forklaringsproblemer. Et af dem bestod i at bevise kausalsammenhængen mellem stimulus og respons. Kritikere af behaviorismen hævdede – og hævder
stadig – at det ikke er muligt for behavioristen at beskrive årsagen til adfærd – han kan kun
beskrive en samvarians mellem stimulus og respons. Som blandt andet Tolman viste, er der
adfærd, som ikke kan forklares som en respons på en bestemt stimulus, og spørgsmålet er, om al
adfærd kan kaldes for en respons, eller om det kun er visse former for adfærd, der er udtryk for
en respons på en stimulus.
Et andet forklaringsproblem er, at det er svært for behavioristen at opretholde ideen om, at
individet ikke kan reflektere over de stimuli, som forskeren udsætter respondenten for, mens
forskeren selv er i stand til at reflektere over, hvilke stimuli der kan bruges (Buhl, 1990).
Det afgørende brud med behaviorismen kom i 1956, hvor der afholdtes et symposium på
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Her deltog forskere inden for en række forskellige
videnskaber, heriblandt udviklingspsykologen Jerome Bruner og økonomen og samfundsforskeren Herbert Simon. Resultatet af symposiet betegnes som ”den kognitive revolution”, og
revolutionen blev understreget af banebrydende udgivelser samme år inden for kognitionspsykologien. Det var på dette symposium, at grundtanken om ”informationspsykologien” blev
født.
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1

Informationspsykologien brugte von Neuman-computeren som billede, og i stedet for stimulus
og respons talte man nu om input og output (Hansen, 1998). Individet blev nu opfattet som et
informationsbearbejdende og tænkende væsen (Egidius, 2001), og i stedet for at fokusere på
universallove for menneskers adfærd, begyndte man at fokusere på individet og på forskelle i
menneskers reaktion på samme input. Den ”black box” mellem stimulus og respons, som
behavioristerne ikke havde interesseret sig for, blev nu ”åbnet”, og man begyndte at beskæftige
sig med de kognitive processer, der opfatter, bearbejder, lagrer og gengiver information.

2.3.2: Kognitiv kommunikation
Den kognitive psykologi har ligesom behaviorismen haft stor betydning for kommunikationsteorien. Grundmodellen inden for den del af kommunikationsteorien, der er inspireret af den
kognitive psykologi, er tydeligvis stadig inspireret af behaviorismens SOR-model, men modellen
er udbygget, så det er tydeligt at se, at kognitivisten forsøger at kaste lys ind i behavioristens
black box.
For det første illustrerer modellen, at såvel afsender som modtager har nogle kognitive strukturer
og perceptionsmekanismer, som ”koder” budskabet: Afsender (A) indkoder budskabet, og
modtager (B) afkoder budskabet, jf. figur 2.2:

Den ene

Den anden
Budskab

A

Indkodning

Feedback

Budskab

Organisme

Feedback

Afkodning

Budskab

Afkodning

Feedback

Organisme

Budskab

Feedback

B

Indkodning

Figur 2.2: Kommunikation i et kognitivt perspektiv
Kilde: Egen tilvirkning

For det andet illustrerer den kognitive kommunikationsmodel en tovejs-kommunikation i
modsætning til behavioristens envejskommunikation. Hvor behavioristen interesserer sig for at
fremkalde en bestemt reaktion, ”respons”, og derfor forsøger at udvikle stimuli, der kan
fremkalde en bestemt respons, så interesserer kognitivisten sig for, hvordan budskabet afkodes

1

John von Neumann (1903-1957) forskede blandt andet inden for matematik, kvantefysik og statistik. Ophavsmand til spilteori
og operationsanalyse. John von Neumann var desuden én af hovedpersonerne bag de første computere i efterkrigstidens USA,
hvor han arbejdede med oplagrede programmer og operationsordrer i indkodet form. John von Neumann delte computeren op i
fem hovedelementer: input, output, arbejdslager, fast lager og processor.
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og opfattes, samt hvordan man sikrer sig, at budskabet opfattes sådan, som det er intenderet.
Derfor er der i den kognitive kommunikationsmodel indsat en feedbacksløjfe.
I modsætning til den behavioristiske kommunikation kan man inden for den kognitive
kommunikationsmodel

tale

om

et

fælles

budskab.

Ligesom

i

den

behavioristiske

kommunikationsmodel er det afsender (A), der gerne vil have sit budskab frem til modtager (B),
og budskabet vil derfor være en funktion af A. Men til forskel fra den behavioristiske
kommunikationsmodel foregår der altså en række informationsbehandlingsprocesser i forsøget
på at få budskabet frem i uforvrænget tilstand. Hvor behavioristen vil se på modtagers adfærd
som indikator på, om en bestemt stimulus medfører den ønskede respons, vil kognitivisten bruge
modtagers feedback (som kan være sproglig eller fysisk) til at finde ud af, hvordan budskabet er
nået frem til modtager. Resultatet af en vellykket kommunikationsproces inden for den kognitive
kommunikationsmodel er altså en fælles opfattelse af A’s budskab.
Modellen illustrerer desuden kognitivistens bud på mulige fejlkilder i kommunikationsprocessen:
Afsender indkoder både bevidst og ubevidst sit budskab. Den ubevidste indkodning kan ligge i
kropssprog, ordvalg, tonefald etc. Den bevidste indkodning sker i overensstemmelse med
afsenders viden om, hvordan modtager afkoder budskabet. I det omfang at afsender ikke har
formået at ”knække koden” hos modtager og derfor indkoder budskabet forkert, vil budskabet
ikke fremstå som intenderet på modtagersiden. Feedbackprocessen rummer naturligvis de samme
fejlkilder som den oprindelige afsender-modtagerproces, men feedbackprocessen giver også
mulighed for at opdage forstyrrelser og fejl, da modtager kan give afsender et billede af, hvordan
budskabet er blevet opfattet. Afsender kan på den baggrund korrigere afsendelsen af budskabet.
Kognitivistens forklaring på, hvad der kan gå galt i kommunikationsprocessen, adskiller sig altså
markant fra behavioristens forklaringer. For kognitivisten vil adfærden ikke blot være betinget af
ydre påvirkninger. Kognitivisten vil hævde, at individet har en indre, mental model, der
bearbejder den ydre påvirkning. Den kognitive model består af nogle almengyldige regler for,
hvordan stimuli behandles og frembringer en given respons. Forvrængninger i budskabet fra
afsender til modtager skal altså findes i problemer med at kortlægge de almengyldige regler, som
styrer modtagerens adfærd, og dette gøres ved at kortlægge modtagerens mentale model. Derfor
bliver afsenderens manglende kendskab til modtagerens kognitive model den altoverskyggende
forklaring på kommunikationsproblemer.
Behavioristen og kognitivisten adskiller sig fra hinanden på en række punkter. Det væsentligste
punkt drejer sig om, hvad der styrer individet. For behavioristen vil individet udelukkende være
styret af ydre påvirkninger, mens det for kognitivisten vil være styret af en indre, mental model.
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Kognitivisten vil dog stadig hævde, at det er muligt at styre individet gennem påvirkninger og
ved hjælp af viden om, hvordan individet kan ”manipuleres”. Det har som naturlig konsekvens,
at behavioristen og kognitivisten beskæftiger sig med forskellige genstandsfelter og metoder.
Hvor behavioristens succeskriterium ligger i observerbare og målbare adfærdsændringer, så
2

ligger kognitivistens succeskriterium i logiske kausalrelationer (Buhl, 1990).

Kognitivisten og behavioristen indtager dog også en række fælles standpunkter. Både
behavioristen og kognitivisten indtager et rationalistisk standpunkt, idet de mener, at virkeligheden kan betragtes objektivt. Forskningen af individets adfærd er dermed baseret på et subjektobjekt-forhold. Selv om kognitivisten er mere individuelt orienteret end behavioristen, så
3

indtager de begge et eksplanatorisk ståsted, hvor de søger efter generelle forklaringer på adfærd.

Begge er orienteret mod at afdække nogle universelle regler og love for individets adfærd. Som
en konsekvens heraf vil begge betragte adfærd som noget forudsigeligt. For behavioristen bliver
adfærd forudsigelig gennem indlæring af stimulus-respons-sekvenser, og for kognitivisten bliver
adfærd forudsigelig ved, at koden til den mentale model knækkes.
Den kognitive kommunikationsmodel er meget udbredt. Modellen har f.eks. vundet stort indpas
inden for fag som afsætning og reklame, hvor den bruges som grundmodel for forbrugeradfærd.
Den er også udbredt inden for dele af teorien om organisatorisk kommunikation. Det er min
opfattelse, at det ikke er svært at finde empiriske eksempler på den kognitive kommunikationsmodel – det gælder ikke kun i hospitalsverdenen, men langt de fleste steder. Når jeg har
observeret en række samtaler – både inden for hospitalets mure og udenfor – har det ofte slået
mig, at parterne taler sammen, som om der eksisterer en objektiv virkelighed, og at modtageren
vil være i stand til at forstå budskabet, hvis man blot forklarer den objektive virkelighed for
vedkommende. Den person, der indtager afsenderrollen, vil ofte have en opfattelse af, at han
evner at forstå den objektive virkelighed, hvorfor budskabet bliver lig med afsenders opfattelse
af virkeligheden. Dette budskab forsøger afsender på rationel vis at sende til modtager, og hvis
modtager ikke forstår budskabet eller ikke reagerer efter hensigten, så ryster afsender måske
frustreret på hovedet over, at modtager ikke kan se det indlysende i det, afsender siger. Andre
gange forsøger afsender at forstå, hvordan afkodningen af budskabet foregår hos modtageren,
hvorefter afsender prøver at afsende budskabet igen – men denne gang med en indkodning af
budskabet, der, når budskabet er blevet afkodet hos modtageren, vil være lig det budskab,
2

At tale om kognitivisten som indtagende ét bestemt standpunkt er dog en forenkling. Ligesom man inden for behaviorismen
kan tale om klassiske behaviorister og sen-behaviorister, vil der også være forskelle at spore kognitivister imellem. Som tidligere
nævnt kan man endda tale om kognitive behaviorister. Forskellene kan især ses i det omfang, hvormed kognitivisten inddrager
dynamik, sociale relationer og kontekstuelle forhold. Da formålet her er at fokusere på de ontologiske og kommunikative
aspekter, har jeg valgt at tage udgangspunkt i de tidlige kognitivister, som gjorde oprør mod behaviorismen.
3
I modsætning til hermeneutikkens fokus på at forstå adfærd.
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afsender ønsker at sende af sted. At modtager måske ikke forstår budskabet forklares enten med
forhold hos modtager, f.eks. en ”uheldig” afkodning, stædighed, stolthed, en polemisk natur,
eller med forhold hos afsender og/eller modtager, der vedrører kommunikationens mulige
forvrængning, f.eks. ”vi taler forbi hinanden”, ”vi taler ikke samme sprog” etc.
Sammenfattende forholder kognitivisten sig anderledes til ydrestyringen af menneskelig adfærd
end behavioristen. Kognitivisten tror på en mental model, som spiller en afgørende rolle for
adfærd, idet man mener, at den ydre verdens stimuli bliver medieret af individets mentale
aktiviteter (Buhl, 1990). I modsætning til det behavioristiske perspektiv opfatter man inden for
den kognitive psykologi individet som autonomt. Det betyder dog ikke, at det ikke er muligt at
påvirke adfærden. Påvirkning er mulig, når man har afdækket og forstået de indre love og regler,
der kan kategoriseres i almengyldige regler. Disse almengyldige regler behandler stimuli og
frembringer en given respons, som altså er forudsigelig og dermed styrbar. Ligesom
behavioristen mener kognitivisten, at den ydre verdens stimuli kan styre adfærden hos individet,
om end det sker indirekte via individets mentale system.
I modsætning til det behavioristiske perspektiv betragtes kommunikation i et kognitivt perspektiv
som en tovejskommunikation. Kognitivisten vil forklare kommunikationsproblemer ud fra
forskelle i afsenders og modtagers kognitive skemaer. Når afsenders budskab ikke bliver forstået
af modtager, sådan som det var hensigten, ligger problemet enten i indkodningen eller i
afkodningen af budskabet. Løsningen på kommunikationsproblemet er derfor ideelt set, at
afsender og modtager indgår i en feedbackpræget kommunikation, indtil afsenders budskab er
nået frem uden forvrængninger til modtager. I et projekt som dette, hvor fokus er på at udvikle
en metode til løsning af kommunikationsproblemer, ville man, hvis man anlagde et kognitivt
perspektiv, fokusere på metoder, der kan gøre afsender i stand til at ”knække koden” hos
modtager.

2.4: Kommunikation i et fænomenologisk perspektiv
2.4.1: Fænomenologiens udvikling
Ordet fænomenologi stammer fra græsk, phainómenon (”det, der viser sig”, fremtrædelsesform)
+ lógos (ord, tanke) og betyder altså noget i retning af læren om det, der viser sig for vores
bevidsthed.
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Både inden for filosofien og inden for psykologien findes der forskellige definitioner af, hvad et
”fænomen” er. Fælles for definitionerne er, at de alle betragter ”fænomenet” som en modsætning
til selve tingen. Denne skelnen mellem det objektive og det subjektive er ét af de helt centrale
spørgsmål inden for filosofien. Helt tilbage til Platon kan man finde denne skelnen mellem
noumenon, dvs. den egentlige virkelighed, og phainómenon, dvs. det, der erfares gennem
sanserne. Samme skelnen genfindes hos Kant, der skelner mellem tingen i sig selv (das Ding an
sich) og tingens Erscheinung, dvs. tingen, sådan som den fremtræder for individet (Lübcke,
1994).
Selv om den fænomenologiske tankegang har eksisteret i filosofien siden Platon, så var det først
omkring midten af det 18. århundrede, at ”fænomenologi” opstod som begreb. Inden for
psykologien blev fænomenologien først begrebsliggjort af psykologen og filosoffen Franz
Brentano (1838-1917). Brentano pointerede, at psykologien adskiller sig væsentligt fra andre
videnskaber ved, at man i psykologien perciperer, mens man i andre videnskaber observerer. For
Brentano betyder perception, at individet har en umiddelbar og direkte oplevelse af de mentale
objekter.
I Brentano’s fænomenologi spillede intentionalitetsbegrebet, dvs. bevidsthedens rettethed mod
det, man ser, hører, drømmer etc., en stor rolle (Egidius, 2001; Lübcke, 1994). Brentano mente,
at bevidstheden altid var rettet mod noget. Når man er bevidst, er man bevidst om noget. Det kan
lyde banalt, men i forhold til f.eks. behaviorismen og den kognitive psykologi er intentionalitetsbegrebet skelsættende. Fænomenologien bliver dermed ikke en videnskab om bevidsthedens
”substrat”, dvs. hjernen og dens funktioner, ej heller bliver det en videnskab om empiriske
bevidsthedsstrukturer eller bevidsthedsprocesser. For fænomenologen er det objektet for
bevidstheden (dvs. fænomener) og ikke bevidstheden i sig selv, der er interessant.
Fænomenologien bliver dermed videnskaben om, hvordan bevidstheden forholder sig til
genstande. Forholdet til en genstand kommer ikke kun til udtryk ved perception af genstanden.
Forholdet kan også være had, kærlighed, angst, begær etc. Fænomenologiens genstandsfelt bliver
hos Brentano altså udvidet til ikke kun at omfatte selve genstanden, men også den ”relation”,
man har til genstanden, den bevidsthedsmåde, som genstanden opfattes i (Husserl, 1997, p. 1820).
Matematikeren og filosoffen Edmund Husserl (1859-1938) var elev af Brentano. Husserl var
uddannet matematiker, men i 1894 tog han til Wien og studerede filosofi hos Brentano. Husserl
arbejdede videre med Brentano’s tanker, og hvor Brentano betragtes som fænomenologiens
grundlægger inden for psykologien, så betragtes Husserl som fænomenologiens grundlægger
inden for filosofien. Begyndelsen til Husserl’s udvikling af fænomenologien finder man i
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Logische Untersuchungen fra 1900-1901. Senere – i 1911 – skrev Husserl Philosophie als
strenge Wissenschaft, og senere endnu – i 1913 – skrev han Ideen zu einer reinen
Phänomenologie. I begge skrifter beskæftigede han sig med filosofiens status som videnskab.
Husserl rettede en skarp kritik mod alle videnskaber, ikke mindst mod naturvidenskaben. Han
kritiserede især de objektive videnskaber for at arbejde under en forudsætning om, at deres
forhold til objektet, dvs. subjekt-objekt-relationen, fremstår som selvklart og ikke bliver gjort til
genstand for undersøgelse. De objektive videnskaber sigter ifølge Husserl passivt efter
opdagelser, men stiller ikke spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er noget, der kan erkendes;
om en ”begrebslig form kan udfyldes af og stemme overens med, svare til et givet materielt
indhold.” (Husserl, 1997, p. 20). Husserl mener, at man må forholde sig erkendelseskritisk, dvs.
at man må forholde sig spørgende til erkendelsens evne til overhovedet at erkende noget med
sikkerhed. Vi tager vores oplevelser af tingene for givet, men hvordan kan vi være sikre på, at
det, vi oplever i os selv, svarer til noget uden for os selv?
Men selv om Husserl mente, at man kunne påpege svagheder ved alle videnskaber, så var
filosofien ifølge Husserl langt tilbage i forhold til andre videnskaber, som dog trods alt havde
nået nogle resultater. Husserl’s mål var, at filosofien skulle danne grundlag for al anden
erkendelse. Som filosofi skulle fænomenologien derfor være en streng videnskab med det mål at
indvinde objektiv viden. For at nå dette mål mente Husserl, at det var nødvendigt at bryde
radikalt med tidligere tiders tanker og begynde fra grunden uden at støtte sig til fagvidenskaberne eller til teorier i øvrigt. Hvis man vil være sikker på gyldigheden af sine
erkendelser, må man ifølge Husserl starte helt fra grunden og beskrive tingene, sådan som de
viser sig for os uden at tillægge dem betydning, der har grund i erfaringer, teorier, videnskaber,
fordomme etc. (Lübcke, 1982).
Ud af dette udspringer hele tankegangen i Husserl’s fænomenologi. For Husserl var
fænomenologi ensbetydende med videnskaben om alt det, bevidstheden beskæftiger sig med og
drejer sig om, dvs. videnskaben om fænomener (Misiak & Sexton, 1966).
I sin definition af fænomener gjorde Husserl op med ideen om, at der er en objektiv verden, som
kan begribes. Han mente, at det er vores bevidsthed, der konstituerer de ”fakta”, der kaldes den
objektive verden. Det, individet erkender, er dermed ikke ting, der kan betragtes objektivt, men
derimod ideer eller essenser, som Husserl under ét kalder fænomener. Ifølge Husserl er verden
kun tilgængelig gennem vores bevidsthed, og det eneste, individet kan erkende, er fænomener.
Man kan sige, at hele den fænomenologiske skole sætter parentes omkring spørgsmålet om,
hvorvidt den objektive verden eksisterer. Spørgsmålet er ikke interessant, fordi vi ikke kan
erkende den objektive verden – den vil altid fremtræde subjektivt for os. Det betyder også, at
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fænomenologerne ikke beskæftiger sig med et subjekt-objekt-forhold som i behaviorismen og
kognitivismen, men med et subjekt-subjekt-forhold.
Fænomenologernes ultimative mål er at forstå essensen af et fænomen. Målet til forståelsen sker
igennem en undersøgelse, der har til formål at give en ren beskrivelse af fænomenet. Det kan
ifølge Husserl kun lade sig gøre, hvis man midlertidigt frigør sig for forudfattede meninger. Bias,
teorier, holdninger, vaner etc. skal sættes i parentes, alle fordomme skal suspenderes. En sådan
tilstand kalder Husserl for epoché, og først når man har opnået epoché, kan man foretage en
frugtbar undersøgelse af fænomenet, for først da kan man undersøge, hvad der har modstået
afkoblingen af foruddannede meninger (Misiak & Sexton, 1966; Lübcke, 1982; Husserl, 1997).
Denne såkaldte fænomenologiske reduktion fører os tilbage til det, der er sikkert og næsten
objektivt, og som vi kan bygge videre på. Husserl påpegede, at man ikke fyldestgørende kan
forklare noget ”med henvisning til en årsag, der er beliggende på et helt andet ontologisk niveau
end det, der skal forklares.” (Husserl, 1997, p. 8). Husserl bruger selv et træ som eksempel. Et
træ kan gøres til genstand for kemiske, fysiske, biologiske analyser etc., og disse materielle
betingelsers niveau kan give os en objektiv beskrivelse af træet, men ingen af disse beskrivelser
fortæller noget om, hvordan vi oplever træet. Udøvelsen af den fænomenologiske metode på
træet betyder, at alle forudfattede oplevelser, meninger etc. om træer i almindelighed og det
betragtede træ i særdeleshed, sættes i parentes.
Husserl’s pointe er, at når vi ser noget, så knytter vi også pr. automatik en mening (Bedeutung)
til den ting, vi ser. Meningen er dog ikke identisk med genstanden. Vi kan knytte samme mening
til to forskellige genstande (f.eks. had), og vi kan knytte forskellige meninger til samme
genstand. Men hvis vi vil lære genstanden nærmere at kende og evt. erfare noget nyt om
genstanden, så må vi midlertidigt forlade den mening, vi knytter til genstanden. For at gøre det –
for at lære at udøve epoché – må vi gøre brug af den fænomenologiske metode.
Der er givet flere bud på, hvad den fænomenologiske metode skal indeholde. Den hyppigst
anvendte model inden for psykologien er opdelt i tre faser: 1) Umiddelbar forståelse af
fænomenet, 2) Analyse og 3) Beskrivelse. Den umiddelbare forståelse af fænomenet kræver, at
man retter sin opmærksomhed og koncentration mod fænomenet; analyse handler om at være
bevidst om, reflektere over og forstå, hvilke komponenter fænomenet består af, og hvilket
indbyrdes forhold de enkelte komponenter har; og beskrivelse drejer sig om at forklare det
opfattede, forståede og analyserede fænomen på en sådan måde, at andre kan forstå det. Alle tre
faser kræver, at man udøver epoché. Metoden er dog krævende, hvilket Husserl selv påpegede:
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”That we should set aside all previous habits of thought, see through and break
down the mental barriers which these habits have set along the horizons of our
thinking … these are hard demands … To move freely along this new way … to learn
to see what stands before our eyes, to distinguish, to describe, calls … for exacting
and laborious studies.” (Husserl jf. Misiak & Sexton, 1966, p. 410).
Efter Husserl udviklede fænomenologien sig i forskellige retninger. Inden for filosofien var det
først og fremmest Husserls elev Martin Heidegger (1889-1976), der førte Husserl’s tanker
videre. Heidegger videreførte Husserl’s grundlæggende tanke om, at hvis man vil undersøge et
fænomen, så skal det ske ved at gå til sagen selv. Heidegger brød dog med nogle af Husserl’s
andre tanker og betragtes i dag som tilhørende den filosofiske og eksistentielle hermeneutik,
hvor også filosoffer som Hans-Georg Gadamer, Maurice Merleau-Ponty og Jean-Paul Sartre
hører hjemme.

2.4.2: Fænomenologisk kommunikation
Betragtes kommunikation i et fænomenologisk perspektiv, må A og B betragtes som to individer,
for hvem de samme objektive ting fremtræder som forskellige, subjektivt oplevede fænomener. I
modsætning til behaviorismen og den kognitive psykologi er der inden for fænomenologien ikke
4

længere tale om en subjekt-objekt-relation, men om en subjekt-subjekt-relation, hvor A og B
hver især oplever og strukturerer verden subjektivt, og hvor deres handlinger og ytringer er
5

betinget af deres verdensbillede.

Et verdensbillede er betinget af såvel individuelle som sociale og kulturelle forhold og
indeholder blandt andet individets erfaringer og værdiorienteringer. Husserl opererer i tre
niveauer med, hvad der er styrende for vores verdensbillede og dermed for vores adfærd: 1)
Personlighed (herunder erfaringer), 2) Meninger, holdninger, værdier, hensigter og følelser
(bevidste såvel som ubevidste) og 3) Handlinger. Hvert niveau er manifesterende for det, der
befinder sig på det underliggende niveau (Føllesdal et al., 1999), dvs. personlighed er
bestemmende for meninger, holdninger etc., som igen influerer på handlinger. Vores verdens4

For fænomenologen står det objektive ikke i opposition til det subjektive, sådan som det gør for behavioristen og kognitivisten.
Man kan sige, at fænomenologens mål er at forstå det objektive igennem subjektivitet.
5
Inden for fænomenologien vil man tale om livsverden – et begreb som især Husserl har beskæftiget sig med. Livsverden
henviser til, hvordan verden (herunder andre individer og deres handlinger og ytringer) opleves af individet, samt hvordan man
oplever sig selv som individ. Selv om begreberne dækker over det samme, foretrækker jeg dog begrebet verdensbillede, idet
verdensbillede i praksis (jf. det senere analyseafsnit) er umiddelbart lettere forståeligt for praktikere uden nøje kendskab til
fænomenologiens begrebsapparat.
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billede er dermed styrende for, hvad vi opfatter som værende rigtigt og forkert, sandt og falskt,
smukt og grimt, væsentligt og uvæsentligt etc. Det er også inden for verdensbilledets rammer, at
vi formulerer problemer, analyserer problemer og finder løsninger på problemer.
Verdensbilledet dækker altså over de grundlæggende antagelser om virkeligheden, som vi
tænker og handler ud fra, samt normer, værdier, holdninger etc. Det er nogle dybe strukturer,
som til dels er ubevidste, og som vi derfor ikke stiller spørgsmålstegn ved. I og med at der ikke
stilles spørgsmålstegn ved en del af vores verdensbillede, tager vi ofte vores verdensbillede for
givet. Vores verdensbillede bliver lig med en for os objektiv virkelighed og dermed lig med
sandheden. Tingene er sådan, som vi opfatter dem. Møder vi en person, som opfatter tingene
anderledes, vil vi være tilbøjelige til at mene, at vedkommende har taget fejl. Afhængig af
situationen vil vi så enten ryste på hovedet, forsøge at forklare vedkommende, at han har taget
fejl, eller blive irriteret over, at vedkommende tænker og handler så irrationelt.
Fænomenologen mener således, at det alene er muligt at begribe fænomener, sådan som de er for
os. Der eksisterer udelukkende subjektive verdener. Dermed bryder fænomenologen med
behavioristens og kognitivistens tankegange. De kausalsammenhænge mellem ydre stimuli og
adfærd, som behavioristen og kognitivisten mener eksisterer, eksisterer ikke i fænomenologens
verdensbillede. For fænomenologen er adfærd ikke noget, der er betinget udefra, og
fænomenologen bryder derfor med den ydrestyringstankegang, der karakteriserer både
behavioristen og kognitivisten. For fænomenologen er adfærd ikke noget, der er betinget udefra,
men noget, individet selv organiserer på baggrund af, hvad der er meningsfuldt for individet.
Hvad der er meningsfuldt, er dog stærkt afhængigt af tid og sted, hvilket betyder, at der ikke kan
opstilles universallove for adfærd. Den mentale model, som individet organiserer verden i og
handler ud fra, er dynamisk og kan ændre sig intentionelt eller spontant. Adfærd er således et
udtryk for relationer mellem et bestemt symbol og dets betydning (Buhl, 1990), og det er netop
betydningen, der er en arbitrær størrelse, afhængig af tid, sted og anden kontekst.
Da fænomenologen mener, at den objektive verden kun kan begribes subjektivt, vil budskabet på
afsendersiden aldrig kunne blive lig med budskabet på modtagersiden, sådan som behavioristen
og kognitivisten mener det (jf. figur 2.1 og figur 2.2) – der vil altid være forskelle, som er
betinget af vores verdensbillede, om end det i nogle tilfælde kun er nuanceforskelle. Når vores
verdensbillede er så individuelt betinget, vil A og B sjældent have en fælles oplevelse af verden,
idet de sjældent vil opleve de samme fænomener. Man kan dog forestille sig, at der kan dannes
betydningsfællesskaber eller fortolkningskollektiver, hvor A og B rent faktisk oplever de samme
fænomener, men som udgangspunkt vil fænomenologen hævde, at det er mere sandsynligt, at A
og B ikke oplever de samme fænomener.
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En fænomenologisk kommunikationsmodel kan dermed illustreres på følgende måde:

Det fælles tredje

C(A)
1

C(A)

A

C(B)

C(AB)
2

3

A’s
perception
af C

1

3

B’s
perception
af C

Forholdet mellem A og B

Den ene

2

C(B)

B
Den anden

Figur 2.3: Kommunikation i et fænomenologisk perspektiv
Kilde: Egen tilvirkning efter Madsen, 1997

Figur 2.3 illustrerer, hvordan A og B med udgangspunkt i hver sit verdensbillede danner sig
forskellige billeder af et givent emne C. Det umiddelbare billede, A og B danner af C, svarer til
fænomenologernes fænomen. I kommunikationen mellem A og B er A’s og B’s umiddelbare
opfattelser (dvs. C(A) og C(B)) udgangspunktet for samtalen. Kommunikationen kan herefter
tage forskellige retninger. Man kan forestille sig, at A og B bibeholder og forsvarer hver deres
opfattelse af C, og at de ikke nærmer sig en gensidig forståelse eller en nogenlunde fælles
opfattelse af emnet. Dette svarer til scenarium 1 i figur 2.3. Her vil ingen af parterne udvise
epoché. Man kan også forestille sig, at A og B i deres kommunikation om C nærmer sig
hinanden, og at der opstår en gensidig forståelse for de to forskellige verdensbilleder, og at A og
B nærmer sig en fælles opfattelse af C, nemlig C(AB). Dette svarer til scenarium 3, som kræver,
at begge parter udviser epoché. Endelig kan man forestille sig, at den ene part, f.eks. A, udviser
åbenhed og søger forståelse, mens den anden part, B, forsvarer sin opfattelse af C. I så fald vil B
bibeholde sin opfattelse af C, og parterne vil ikke nå frem til et fælles tredje, selv om A’s
opfattelse af C vil ændre sig som følge af, at A udøver epoché og dermed opnår en vis forståelse
for B’s opfattelse af C. Dette svarer til scenarium 2 i figur 2.3.
Af figur 2.3 fremgår også, at forholdet mellem A og B spiller en rolle for udfaldet af samtalen og
for samtalens karakter. For det første spiller det initiale forhold mellem A og B en rolle for
samtalens udvikling. Et anstrengt forhold mellem A og B kan f.eks. betyde, at det bliver svært at
nå frem til et fælles tredje. For det andet vil forholdet mellem A og B ændre sig som følge af
samtalens udvikling. Jo tættere A og B kommer på at udvikle et fælles tredje, og jo mere epoché,
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de udøver, jo større vil den gensidige forståelse være – hvilket naturligvis influerer på forholdet
mellem A og B. Man kan imidlertid også forestille sig den situation, at samtalen tydeliggør for A
og B, at de ligger længere fra hinanden end først antaget. En sådan samtale vil påvirke forholdet
mellem A og B og kan selvsagt også påvirke forløbet af fremtidige samtaler.
Når parterne i en samtale ifølge fænomenologerne vil have en tendens til at betragte deres eget
verdensbillede og dermed deres subjektivt oplevede fænomener som sandheden, må man gå ud
fra, at scenarium 1 i figur 2.3 alt andet lige er det mest hyppige scenarium. Forholdet mellem A
og B må dog formodes at spille en væsentlig rolle for hvilket scenarium, der vil udspille sig. Som
tidligere nævnt kan man meget vel forestille sig, at scenarium 3 er mere sandsynligt i det
tilfælde, hvor A og B indgår i et fortolkningskollektiv. F.eks. kan man forestille sig, at to sygeplejersker, der har arbejdet tæt sammen i en årrække, på en række punkter har dannet et
fortolkningskollektiv, således at deres subjektive fortolkninger vil rumme en række fælles
elementer. På samme måde kan man også forestille sig, at fronterne kan blive trukket skarpt op,
hvis samtalen foregår mellem to parter, der har vidt forskellige verdensbilleder. En del af
litteraturen inden for sygehusledelse handler f.eks. om kampen mellem økonomer og læger, hvor
det tydeligt illustreres, at læger og økonomer på nogle områder har temmelig forskellige
verdensbilleder. Disse forskelle udmønter sig i nogle tilfælde i rene skyttegravskrige, hvor
forholdet mellem parterne betyder, at de ikke nærmer sig hinanden i en samtale, men tværtimod
trækker fronterne op, bibeholder deres fordomme om modparten, forsvarer deres eget verdensbillede og kritiserer modpartens verdensbillede. I det tilfælde vil scenarium 1 i figur 2.3 være det
mest sandsynlige.
Figur 2.3 illustrerer de mulige udfaldsrum, når kommunikation betragtes i et fænomenologisk
perspektiv, og når A og B er overladt til sig selv. Tanken med dialogudvikling er, at intervention
vil øge sandsynligheden for scenarium 3, hvor A og B gennem gensidig forståelse for hinandens
verdensbilleder, gennem korrektion af deres respektive forforståelser af hinanden og af emnet for
samtalen samt gennem eliminering af eventuelle fordomme kan nå frem til et fælles tredje
(Andersen, 1994).
At udvikle dialog ud fra en fænomenologisk forståelsesramme er således ikke et spørgsmål om,
at A indkoder et budskab, der svarer til B’s afkodning af budskabet, således at A’s budskab når
uforvrænget frem til B. Det er heller ikke et spørgsmål om, at B skal handle på en måde, som
svarer til A’s ønsker. Det er et spørgsmål om, at A og B i fællesskab – og evt. hjulpet på vej af en
udefra kommende intervention – skal skabe en konstruktiv kommunikationsproces, hvor det
fælles tredje har karakter af ”fælles accepterede – intersubjektive – fortolkninger af det
subjektive meningsindhold.” (Andersen, 1994, p. 160).
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I en fænomenologisk forståelsesramme er endemålet ikke en sammensmeltning af to eller flere
verdensbilleder eller udvikling af en ultimativ, permanent konsensus. Målet er, at parternes
verdensbilleder midlertidigt nærmer sig hinanden så meget, at der skabes en konstruktiv
kommunikation, hvor målet blandt andet er en større forståelse for eget og andres verdensbillede,
en større forståelse af, hvad tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder betyder for de
respektive parters handlinger og ytringer, samt et større fælles handlingsrum. Det kræver, at
begge parter udøver epoché, dvs. forsøger at frigøre sig fra deres eget verdensbillede, og at
begge parter fordomsfrit prøver at forstå den andens verdensbillede og sætter deres eget
verdensbillede på spil og lader det udfordre. Endvidere kræver det, at dele af parternes
verdensbilleder gennem dialog bringes i midlertidig overensstemmelse (eller næstenoverensstemmelse) med hinanden, således at der opstår en intersubjektivitet mellem de to
subjektive verdensbilleder.
En sådan midlertidig intersubjektiv forståelse mellem parterne skabes på baggrund af en iterativ
proces, hvor parternes respektive forforståelser af og fordomme om hinanden gradvis efterprøves
og korrigeres, og hvor man selv udfordrer og evt. korrigerer sit eget verdensbillede.
Dialog i et fænomenologisk perspektiv kan dermed illustreres på følgende måde:
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Figur 2.4: Kommunikationstrekanten i et fænomenologisk perspektiv
Kilde: Egen tilvirkning efter Madsen, 1997

I figur 2.4 er parternes respektive perception af emnet for samtalen sat ind, ligesom også
forholdet mellem A og B er et væsentligt element i samtalen. A’s og B’s opfattelse af emnet
manifesterer sig i to forskellige, umiddelbart oplevede fænomener, der udspringer af de
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respektive verdensbilleder. Den efterfølgende kommunikation mellem A og B vil være påvirket
af disse to subjektive fænomener samt af forholdet mellem A og B.
At deltage i en sådan horisontudvidende proces vil uundgåeligt medføre en ændring af de
personer, der deltager i fortolkningsprocessen. Ved at sætte sig ind i andre personers verdensbilleder vil ens egne fordomme, værdier etc. reflekteres og udfordres. Da verdensbilledet
indeholder elementer, der stikker dybt i individet – og hvor individet oven i købet er ubevidst
omkring nogle af disse elementer – vil dialogprocessen indeholde faser, som kan opleves
frustrerende, smertefulde, besværlige etc., hvorfor modstand mod forandring må forventes at
6

spille en særlig rolle i en dialogudviklingsproces. Gestaltorienterede terapeuter arbejder da også
under en hypotese om, at der ligger en ambivalens i forhold til at ændre et system: Selv om
klienten beder om hjælp, vil den gestaltorienterede konsulent forvente modstand mod den hjælp,
der ydes (Nevis, 1987).
Problemstillingen kompliceres af, at en del af vores verdensbillede er ubevidst. Samtidig er det
ikke alt, vi siger til den anden part – enten af høflighed, af strategiske årsager eller af andre
grunde.
7

Problemstillingen kan illustreres med udgangspunkt i en tillempet version af ”JoHari’s vindue”
(Dahl, 1997):

Mig selv
Ubevidst

Bevidst

Manifest

Det usagte

Det udsagte

Latent

Det uudsigelige

Det uudsagte

Andre

Figur 2.5: Kommunikationen med andre
Kilde: Egen tilvirkning efter Dahl, 1997

”Vinduet” illustrerer, at kommunikationen både kan indeholde manifeste og latente samt
bevidste og ubevidste dimensioner (Dahl, 1997). Den del af kommunikationen, som man er
bevidst om, og som samtidig er kendt af andre (manifest), er den udsagte del af
kommunikationen. Den del af kommunikationen, som er kendt af os selv, men som er ukendt af

6
7

I afsnit 2.5 redegøres der for den inspiration, der er hentet til interventionsmetoden fra gestaltpsykologien.
Udarbejdet af Joe Luft og Harry Ingham, se f.eks. Luft, J. (1969): On Human Interaction. National Press Books.
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andre (latent), er det uudsagte. Det er den del af kommunikationen, som kan udsiges, hvis
individet bliver bedt om det og vil det (Dahl, 1997).
Det, der ikke er bevidst for individet selv, men som er kendt af andre, er det, der er usagt. Det
8

kan f.eks. være forskellen mellem vores udsagte værdier og vores handlinger, eller det kan være
tegn på en forsvarspræget kommunikation. Endelig er der den uudsigelige del af
kommunikationen, som er det, der både er ubevidst for individet selv, og som samtidig er ukendt
af andre.
Det er således kun en lille del af kommunikationen, der er åben. En del af kommunikationen kan
gøres åben, hvis parterne ønsker det, men det kræver tillid, åbenhed (epoché) og frem for alt, at
parterne kan se en fordel i at afsløre de ”gemte” ting i kommunikationen. Skal dialogudviklingsprocessen følge den fænomenologiske metode, vil første fase ifølge denne model bestå i, at
parterne siger det uudsagte, dvs. forklarer den anden part om det verdensbillede, man taler og
handler ud fra, og ikke tager for givet, at den anden part har samme verdensbillede som én selv.
For det andet vil dialogudviklingsprocessen handle om, at man bliver bevidst om den del af ens
eget verdensbillede, som man hidtil har været ubevidst om, og er villig til at lade sit verdensbillede udfordre.
Sammenfattende kan man altså sige, at i forhold til behavioristens og kognitivistens
kommunikationsmodeller

skal

årsagen

til

kommunikationsproblemer

inden

for

det

fænomenologiske perspektiv dels søges i forskellene i de subjektive verdensbilleder, dels i
individets oplevelse af, at den subjektivt oplevede virkelighed er lig med den objektive
virkelighed. En fænomenologisk tilgang til aktørers kommunikationsprocesser indebærer, at man
betragter aktørerne som subjekter for deres kognition, perception, følelser og adfærd og ikke som
objekter for ydre styring og universallove. Det betyder dog ikke, at man ikke kan forsøge at
ændre adfærden – faktisk åbner perspektivet op for en mere indirekte type af styring. Netop fordi
individet betragtes som et aktivt handlende og medskabende subjekt, så har individet også
mulighed for gennem sprogbrug og refleksive processer at ændre sin adfærd.
Det stiller dog særlige krav til den metode, der bruges til at skabe ændringer med. Hvor
behavioristen og kognitivisten kan lægge vægt på stimuli og på en ydrestyring af adfærd, må
fænomenologen lægge vægt på en metode, der igangsætter refleksive processer hos individet og
derigennem ændrer individets tanke- og handlemåde.

8

Jf. f.eks. Chris Argyris, der skelner mellem ”espoused theories” og ”theories-in-use”.
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2.5: Gestaltpsykologisk inspiration
2.5.1: Gestaltpsykologien som pædagogisk løftestang
Det er ikke nemt at udvikle en dialog. Eftersom der i dette projekt anlægges et fænomenologisk
perspektiv på dialogudviklingen, må der i dialogudviklingsmetoden lægges vægt på, at dialogdeltagerne for det første forstår, at man har forskellige verdensbilleder, og at alle verdensbilleder
er subjektive repræsentationer af en objektiv virkelighed. Dernæst skal dialogdeltagerne forstå, at
deres eget verdensbillede ikke nødvendigvis er lig med sandheden. Derudover skal de forstå,
hvordan forskelle i verdensbilleder manifesterer sig i kommunikationen med andre, samt hvilke
problemer det kan skabe. Og endelig skal de være i stand til at medvirke til at finde en løsning på
de problemer. Det er i sig selv en opgave. Når dialogudviklingsforsøgene, som det mere
indgående diskuteres i kapitel 3, samtidig finder sted i en professionskultur, hvor verdensbillederne i høj grad hænger sammen med aktørernes profession, og hvor situationen ofte har
været højspændt, så er det særligt vanskeligt at udvikle en dialog.
Som det senere vil fremgå af kapitel 6 og 7, har jeg fundet det nødvendigt at starte dialogudviklingsforsøgene med at bygge et neutralt fundament, som ikke er knyttet til de konkrete
dialogdeltagere eller til den kontekst, dialogudviklingen skal finde sted i. For at få deltagerne til
at forstå, hvordan man kan forstå og løse kommunikationsproblemer ud fra et fænomenologisk
perspektiv, har det i forbindelse med interventionerne i de to grupper på Rigshospitalet været
nødvendigt med nogle neutrale redskaber og nogle relativt letforståelige begreber. Til det formål
har jeg fundet stor inspiration i gestaltpsykologiens principper og begrebsapparat.
Fænomenologien har haft stor indflydelse på psykologien – både i teori og i praksis. En af de
”skoler” inden for psykologien, der er mest inspireret af fænomenologien – og ikke mindst af
Husserl’s værker – er gestaltpsykologien. Nogle af hovedideerne i gestaltpsykologien foregribes
i Husserl’s tidlige værker, og mange senere fænomenologer har været inspireret af gestaltpsykologiens ideer og redskaber.
Den her anvendte dialogudviklingsmetode har intet at gøre med den gestaltterapeutiske metode,
men begrebsapparatet, herunder virkemidlerne fra den visuelle perceptionspsykologi, har vist sig
særdeles nyttigt til i praksis at sætte scenen, til at øge dialogdeltagernes forståelse for og evne til
at reflektere over kommunikation i et fænomenologisk perspektiv samt til at udstyre dialogdeltagerne med et relevant og brugbart begrebsapparat.
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Når gestaltpsykologien medtages i det følgende, er det med det formål at konkretisere
anvendelsen af gestaltpsykologien og dens principper og begreber som pædagogisk løftestang i
den i dette projekt anvendte dialogudviklingsmetode og dermed skabe det nødvendige fundament
for en forståelse af, hvordan dialogudviklingen i praksis har fundet sted. Den følgende
fremstilling af gestaltpsykologien er således nødvendig for at forstå den intervention, der har
fundet sted i de to grupper, og som præsenteres i hhv. kapitel 6 og 7.

2.5.2: Gestaltpsykologiens udvikling
Gestaltpsykologien blev grundlagt i 1912, hvor den tyske psykolog Max Wertheimer (18801943) udgav sin berømte rapport om det såkaldte phi-fænomen. Phi-fænomenet beskriver den
oplevelse af bevægelse, der opstår, når to punkter præsenteres i hurtig rækkefølge på en skærm. I
stedet for at opfatte to enkeltstående punkter, opfatter man et enkelt punkt i bevægelse.
Opdagelsen af phi-fænomenet var sensationelt og epokegørende for de kommende gestaltpsykologer, fordi det var et slagkraftigt argument over for Wundt’s psykologi (se tidligere i dette
kapitel). Med baggrund i blandt andet phi-fænomenet måtte man nu, mente gestaltpsykologerne,
konkludere, at individet ikke registrerer en faktisk bevægelse, men selv konstruerer bevægelsen.
I modsætning til andre psykologiske skoler, herunder Wundt og ikke mindst behaviorismen,
konkluderede gestaltpsykologerne, at mennesket ikke er en passiv modtager af sanseindtryk, men
derimod aktivt konstruerende og meningssøgende i sin opfattelse af virkeligheden (Egidius,
2001).
De tidlige gestaltpsykologer som Wertheimer og den tyske psykolog David Katz (1884-1953)
beskæftigede sig hovedsageligt med den visuelle perception, dvs. farveopfattelse, opfattelse af
bevægelse, opfattelse af afstande etc. og baserede deres teori på eksperimenter inden for den
visuelle perception. Arbejdet med den visuelle perception viste, at der er forskel på en (objektiv)
fysisk påvirkning af sanseapparatet og på den (subjektive) oplevelse, personen har (Nevis, 1987).
Gestaltpsykologien blev i løbet af 1920’erne yderligere udviklet af Wertheimer og af
Wertheimer’s mest kendte elever, Wolfgang Köhler (1887-1967) og Kurt Koffka (1886-1941).
Senere bidrog den tyske psykiater og neurolog Kurt Goldstein (1878-1965) med værker baseret
på sit arbejde under 1. verdenskrig med soldater, der led af nerveskader eller psykiske skader
(Egidius, 2001; Nevis, 1987). Siden de tidlige gestaltpsykologer har gestaltpsykologien udviklet
sig fra at beskæftige sig med visuel perception, læring og udviklingspsykologi til også at
beskæftige sig med gruppedynamik og gruppepsykologi samt ledelse bredt betragtet. Et
eksempel på en af de tidlige gestaltpsykologer er den tysk-amerikanske psykolog Kurt Lewin
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(1890-1947), som har bidraget til gestaltpsykologiens udvikling med sin feltteori, hvor gestaltpsykologiske principper blev tillempet personlighedspsykologien og gruppepsykologien. Et
eksempel på en af de sene gestaltpsykologer er Edwin C. Nevis som igennem 1980’erne og
1990’erne har beskæftiget sig med, hvordan man kan bruge gestaltpsykologiens principper på
ledelse, især i forbindelse med organisationskonsultation.
Centralt i gestaltpsykologien står holismen eller gestaltdannelsen. For gestaltpsykologerne var
perception ikke en uorganiseret mosaik af forskellige elementer, som man efterfølgende skabte et
meningsfuldt indhold ud af. I stedet betragtede gestaltpsykologerne perception som en
organiseret, struktureret enhed. Dette fokus på holisme frem for atomisme står centralt i gestaltpsykologien, og hjørnestenen er da også gestalter, dvs. former, konfigurationer eller
strukturerede helheder. Ét af gestaltpsykologiens slagord er, at helheden er forskellig fra summen
af delene (ikke mere end summen af delene, men blot anderledes end). Eller omformuleret fra
Frederick Perls: Helheden afhænger af delene, men helheden er ikke kun delene (Perls, 1951).
Andre har formuleret det således, at det er helheden, der bestemmer delene og ikke omvendt
(Hostrup, 1999). Helheden, dvs. gestalten, rummer nogle træk, som ikke kan udledes af de
individuelle dele eller deres indbyrdes relationer (Misiak & Sexton, 1966). Perceptionen er altså
baseret på form- og mønster-dannelse, og indtryk opfattes i gestalter. Betragter man en firkant,
ser man netop det: en firkant. Firkanten kan dernæst brydes ned i fire lige linier, der er sat
sammen i 90-graders-vinkler, men det umiddelbare indtryk vil altid være en firkant og ikke fire
forbundne linier. På samme måde opfattes en melodi som værende noget ganske andet end en
serie enkeltstående toner; et træ opfattes som et træ og ikke som en stamme, nogle grene, nogle
blade etc. Træet kan ligesom firkanten nedbrydes i mindre bestanddele, men det umiddelbare
indtryk er et træ, et samlet hele. Bevæger vi os i retning af kommunikation, så vil gestaltdannelsen f.eks. betyde, at en sætning ofte vil have en anden mening end summen af meningen
af de ord, som sætningen består af.
Gestaltdannelsen bliver af gestaltpsykologerne betragtet som en basal funktion for, hvordan
individet interagerer med sine omgivelser, dvs. hvordan man opfatter verden, hvordan man lærer,
og hvordan man danner mening ud af oplevelser og erfaring. Med udgangspunkt i gestaltdannelsen formulerede de tidlige gestaltpsykologer nogle ”love” eller principper, der er styrende
for gestaltdannelsen, dvs. styrende for, hvordan vi organiserer sanseindtryk til meningsfulde
gestalter. Eksempler på disse love er lighedsloven, nærhedsloven, kontrastloven, lukkethedsloven, prægnansloven og figur-grund-loven (Egidius, 2001; Hostrup, 1999; Nevis, 1987). Nogle
af disse love vil blive uddybet i afsnittet om fænomenologisk kommunikation.
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Metodemæssigt rettede gestaltpsykologerne en skarp kritik mod Wundt’s introspektion, dels
fordi den var for rigoristisk og i gestaltpsykologernes øjne ikke særlig nyttig, dels fordi den var
for atomistisk. I stedet gjorde gestaltpsykologerne brug af den fænomenologiske metode, dvs.
observation og beskrivelse af et fænomen, sådan som det opleves direkte af individet (Misiak &
Sexton, 1966). Gestaltpsykologen og -terapeuten Frederick Perls arbejdede også ud fra en
hypotese om, at man for at forstå individets oplevelse af fænomener må frigøre sig fra forudindtagne standpunkter og teorier (jf. Husserl’s epoché-begreb). Det, der viser sig, når individet
oplever verden, er sandt, og gestaltterapiens opgave er at undersøge og beskrive de fænomener,
der viser sig – ikke at prøve at finde årsagsforklaringer på, hvorfor de viser sig (Hostrup, 1999).
Gestaltpsykologien fik senere stor betydning i Danmark, hvor Edgar Rubin, Edgar Tranekjær
Rasmussen og Franz From i 1940’erne og 1950’erne udgjorde den såkaldte ”Københavnerskole”
eller ”Københavnerfænomenologi”. Edgar Rubin, som er mest kendt for sit arbejde med figurgrund-fænomenet (mere herom senere), beskæftigede sig med, hvordan fænomener opleves af en
række forsøgspersoner. Rubin var ikke ubetinget enig i gestaltpsykologiens teoriopbygning, men
arbejdede på at udvikle den fænomenologiske metode, som Husserl lagde grundstenen til. Rubin
adopterede også Husserl’s rettethedsbegreb, idet han hævdede, at når vi ser, så ”ser” vi ikke bare,
vi ”kigger efter” det, som har relation til vores behov, interesser etc.
I det hele taget kan Københavnerskolen ses som en dansk udgave af Husserl’s fænomenologi, og
det største bidrag er nok inden for den metodemæssige udvikling. Således har Københavnerskolen haft stor indflydelse på psykoterapiens udvikling (Nevis, 1987; Hostrup, 1999).
Af andre metodemæssige bidragsydere kan nævnes Fritz Perls, Laura Perls, Paul Goodman og
Isadore From, som i 1940’erne udviklede gestaltterapien som et forsøg på at integrere de tidlige
9

gestaltpsykologers perceptions- og læringsstudier.

2.5.3: Intention og konvention
En måde at betragte verdensbilleder på i praksis er ved at se på de kategorier, man bruger til at
ordne og fortolke sine fænomener med (Isaacs, 1999; Bohm, 1994).
Et eksempel tjener til illustration:
9

De tidlige gestaltpsykologer havde fokuseret på hver deres forskningsområde; Wertheimer på visuel perception; Koffka på
udviklingspsykologi; Köhler på læring og Lewin på motivation og socialpsykologi. Udviklingen af gestaltpsykologien var
naturligvis et forsøg på at videreudvikle de gestaltpsykologiske principper i terapeutisk retning, men også udtryk for et udtalt
behov for at integrere de relativt adskilte forskningsområder, som de tidlige gestaltpsykologier havde beskæftiget sig med.
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I 1797 under koloniseringen af Australien opdagede europæerne det første næbdyr. De
australske aboriginals havde kendt til dyret i lang tid, men for den måbende, europæiske
videnskabsmand var der tale om et sært fund. Navnet hentyder til dyrets andelignende
næb. Udover næbbet har dyret også svømmehud. Men det har også pels og en bæverlignende, flad hale. Hunkønseksemplarerne lægger æg, men giver mælk til sine unger.
Skelettet ligner de koldblodede krybdyrs, men næbdyret er et varmblodet dyr. Ifølge en
aboriginalsk legende nedstammede det første næbdyr fra en ung hunkønsand, der
parrede sig med en ensom og meget insisterende vandrotte! I 1798 blev det første
næbdyr bragt til Europa i udstoppet stand. Den første reaktion fra de europæiske videnskabsmænd var, at det var svindel og humbug. På det tidspunkt solgte kinesiske
”konservatorer” i England nemlig meget virkelighedsnære og kunstfærdige havfruer,
som var lavet ud af mumificerede aber påsat fiskehaler. Nogle år senere blev der sendt
næbdyr konserveret i sprit fra Australien til England, og en engelsk videnskabsmand
bekræftede, at der var tale om et ægte og meget unikt dyr. Men videnskabsmanden
kunne ikke afgøre hvilken art dyr, næbdyret var. I de efterfølgende 80 år udspillede der
sig en stor debat om næbdyret. Videnskabsmændene diskuterede indædt. For hvad er et
næbdyr? Er det et pattedyr? Er det en fugl? Er det et krybdyr?
Efter 80 års diskussioner fandt videnskabsmændene en løsning på, hvordan næbdyret
skulle kategoriseres. I virkeligheden trådte Moder Natur til og hjalp med at løse
problemet. For midt i diskussionen om, hvordan man skulle kategorisere næbdyret,
dukkede et lignende dyr op, nemlig myrepindsvinet. Med hele to mystiske dyr var det
mere legitimt at oprette en selvstændig kategori til næbdyret og myrepindsvinet.
Næbdyret og myrepindsvinet blev herefter kategoriseret som pattedyr, men der blev
oprettet en særlig kategori inden for pattedyr, kaldet monotreme pattedyr eller
æglæggende pattedyr. Men det tog altså næsten et århundrede, før zoologerne efter
mange skænderier blev enige om, hvordan det sære næbdyr skulle kategoriseres.

Historien om næbdyret har flere pointer:
For det første siger historien noget om vores tilbøjelighed til at kategorisere de fænomener, vi
oplever. Ved at bruge kategorier skaber vi orden i det kaos af indtryk, vi får hele tiden.
Kategorier gør også vores kommunikation lettere. Det er f.eks. lettere at referere til et pattedyr,
end det er at referere til et ”stedsevarmt hvirveldyr, der adskiller sig fra andre hvirveldyr ved at
være hårklædte og ved forekomsten af hudkirtler, som afsondrer mælk til ernæring af ungerne.”
(Gyldendal, 1978).
For det andet siger historien noget om, hvor stor betydning vi tillægger disse kategorier, og i
hvor høj grad vi tager vores kategorier for givne. Vores kategorier er dybt indlejrede i os, og vi
har derfor en tendens til at forsvare vores egne kriterier og kan reagere voldsomt, hvis der bliver
stillet spørgsmålstegn ved dem. Hvis der f.eks. blev stillet spørgsmålstegn ved vores måde at
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kategorisere dyr på, således at dyr nu skulle kategoriseres efter farve, så ville vi formentlig
reagere med stor modstand. Det kan blokere kommunikationen, fordi samtalen så kan komme til
at handle om, hvem der har de mest korrekte kategorier. Andre gange kan man opleve, at man
taler forbi hinanden, fordi man ikke opdager, at man opererer ud fra forskellige kategorier. Det
interessante er, at mange af de kategorier, vi bruger, er arbitrære i den forstand, at vi blot har
overtaget dem uden at stille spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at opdele verden på lige
netop den måde. De er ikke arbitrære for individet, da der jo er en god grund til, at man opererer
med de kategorier, man gør – de er jo nedarvede og indlærte og har samfundsmæssige, kulturelle
og historiske rødder. Men i et større perspektiv er mange af vores kategorier arbitrære, og det er
derfor paradoksalt, at vi ofte opfører os som om, at vores kategorier er eviggyldige og objektive
sandheder.
Den væsentligste pointe ved historien om næbdyret er dog, at næbdyret er og bliver et næbdyr –
uanset hvilken kategori det arme dyr puttes ned i. Virkeligheden ændrer sig ikke, fordi man
kategoriserer den. Tværtimod. Når vi bruger kategorier til at begribe verden, så reducerer vi også
samtidig verden, og vi går glip af væsentlige informationer. Kategoriserer vi næbdyret som et
krybdyr, går vi glip af væsentlige informationer. Krybdyr er koldblodede, men næbdyret er
varmblodet. Krybdyr giver ikke sine unger mælk – det gør næbdyret. Når næbdyret puttes ned i
kategorien pattedyr, går vi ligeledes glip af væsentlige informationer om det. Pattedyr lægger
ikke æg, og vi ville ikke i vores vildeste fantasi forestille os, at næbdyret som et pattedyr lægger
æg. På den måde kan vores kategorier være uhensigtsmæssige – især hvis vi netop tager dem for
givet og opfatter dem som repræsenterende sandheden.
Det kan altså skabe problemer i vores kommunikation med andre, hvis vi bruger forskellige
kategorier. Det kan imidlertid også skabe problemer, hvis vi bruger de samme kategorier, men
knytter forskellig mening til den pågældende kategori.
Det kan illustreres med følgende eksempel fra Alice i Eventyrland:
“‘I don’t know what you mean by ”glory”,’ Alice said.
Humpty Dumpty smiled contemptuously. ‘Of course you don’t – till I tell you. I meant
“there’s a nice knock-down argument for you!”’
‘But “glory” doesn’t mean “a nice knock-down argument”,’ Alice objected.
‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, ‘it means just
what I choose it to mean – neither more nor less.’
‘The question is,’ said Humpty Dumpty, ‘which is to be master – that’s all.’”
(Carroll, 1965, p.174 )
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Humpty Dumpty har selvfølgelig ikke ret. Sprog og mening er ikke kun et spørgsmål om
intention, dvs. hvad vi selv lægger i definitionen af et ord eller en kategori. Det er i høj grad også
et spørgsmål om konvention (Føllesdal et al., 1999).
For en række kategorier eksisterer der en udbredt konvention. Inddelingen af dyr efter pattedyr,
krybdyr etc. er en konvention, der i hvert fald indbefatter hele den vestlige verden. Andre
kategorier eksisterer der konventioner om på samfundsniveau, og atter andre konventioner om
kategorier eksisterer inden for større eller mindre grupper. Der kan f.eks. findes konventioner om
betydningen af bestemte kategorier på bestemte uddannelser, i bestemte organisationer, blandt
subkulturer, i familier etc. Derfor vil vi have en række kategorier til fælles med andre mennesker
– man kan sige, at man indgår i et betydningsfællesskab eller et fortolkningskollektiv med
forskellige grupper af mennesker.
Problemstillingen kompliceres dog af, at vi nogle gange tror, at der eksisterer en konvention om
betydningen af ord, selv om der ikke gør det. Nogle gange deler vi kun betydningen af et ord
med en lille gruppe mennesker, men vi tror, at vi deler den med alle mennesker.
Nogle kategorier gælder for hele samfundet. F.eks. er det ”normalt” at kategorisere dyr i
kategorier som pattedyr, fugle, krybdyr, fisk etc. Andre kategorier har vi kun til fælles med en
mindre gruppe, f.eks. vores familie eller vores fagfæller. Og atter andre kategorier er vores helt
egne.
Bevæger vi os endnu engang ind på et hospital, så vil vi her kunne finde kategorier, der er helt
uafhængige af, at vi befinder os på et hospital. Det er de kategorier, der gælder for hele
samfundet. Vi vil også kunne finde kategorier eller fortolkninger af kategorier, som kun
eksisterer inden for bestemte faggrupper. F.eks. eksisterer et begreb som ”den direkte pleje” kun
inden for sygeplejerskegruppen, mens ”dækningsbidrag” kun findes blandt økonomerne. Atter
andre kategorier vil være afhængige af afdelingens speciale eller af afdelingens kultur. Her vil
læger og sygeplejersker og økonomer have en række kategorier til fælles. På den måde indgår
10

hospitalets fagprofessionelle i en lang række fortolkningskollektiver på samme tid.

De kategorier, man har til fælles med andre, har som sagt den fordel, at de gør kommunikationen
lettere og hurtigere. Men i det omfang man ikke har de samme kategorier eller tillægger samme
kategori forskellige fortolkninger, bliver kommunikationen besværlig – og det bliver ikke mindre
besværligt, hvis vi opfører os som Humpty Dumpty og hævder, at vores fortolkninger er de
10

For yderligere eksempler, se f.eks. Eriksen og Ulrichsen, 1991, der har lavet en kulturanalyse af sygehusvæsenets tre søjler:
læger, plejepersonale og administratorer.
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rigtige. Én af dialogudviklingens primære formål er at gøre aktørerne bevidste om, hvilke
kategorier de bruger; hvilken fortolkning, de har af kategorier; samt at andre kan have andre og
lige så gyldige kategorier eller fortolkninger af kategorier.

2.5.4: Figurdannelse
Ét af de væsentligste principper inden for gestaltpsykologien er dannelsen af ”gestalter”, dvs.
figurer eller mønstre. ”Gestalter” svarer til fænomenologiens fænomener.
Som tidligere nævnt er én af gestaltpsykologiens grundteser, at helheden er anderledes end
summen af delene. Menneskelig adfærd kan derfor ikke forklares ved at lægge en række enkeltstående komponenter sammen. På samme måde perciperer og reagerer mennesket heller ikke på
en figurs eller et fænomens enkelte dele, men på den samlede figur. Det betyder dog ikke, at man
ikke kan se de enkeltdele, som en figur består af, men det betyder, at man ser helheden først og
derefter kan nedbryde den i enkeltdele.
Husserl’s eksempel med træet kan igen tjene som illustration. Når vi f.eks. ser et træ, så ser vi
netop det: et træ. Vores første indtryk er ikke, at vi ser en stamme, nogle rødder, nogle grene,
nogle blade etc. Vi ser først et træ, og det træ kan så derefter nedbrydes i nogle mindre dele.
Forandringer i enkeltdele af en figur, ændrer ikke vores figurdannelse. Hvis en af træets enkeltdele ændrede sig – hvis f.eks. bladene visnede – så ville vi stadig se et træ.
Gestaltbegrebet svarer til fænomenologiens fænomenbegreb, idet gestalter er subjektive
repræsentationer af en objektiv virkelighed. Det har stor betydning i kommunikationsmæssig
sammenhæng, fordi vi kan danne forskellige figurer ud af samme objektive virkelighed.
Dette kan illustreres ved hjælp af et nyttigt eksempel fra den visuelle perception:

Figur 2.6: W.E. Hill: My Wife and My Mother-in-law
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Hill’s velkendte figur (figur 2.6) med to damer i samme billede illustrerer, dels hvordan vi
danner figurer frem for at opfatte enkeltdele, og dels hvordan der kan dannes forskellige figurer
ud af samme virkelighed.
Billedet illustrerer for det første, at vi danner figurer frem for at opfatte enkeltdele. Vi opfatter
ikke de enkelte sorte prikker på det hvide stykke papir, men derimod en samlet figur. For det
andet illustrerer billedet også, at folk kan opfatte samme situation forskelligt, dvs. danne
forskellige figurer ud af samme objektive virkelighed. Nogle vil se en ung dame med hovedet
vendt væk og et sort bånd om halsen. Andre vil se en gammel dame i profil med vorte på næsen
og hagen godt begravet i frakkekraven.
Såvel fænomenologer som gestaltpsykologer arbejder under forudsætning af, at figurer er stærkt
modstandsdygtige over for forandring, og at det derfor er svært at danne nye figurer ud af samme
situation. Når man først har dannet en figur, bliver den i hukommelsen. Første gang man
betragtede figuren i figur 2.6, så man enten den unge dame eller den gamle dame, og den figur,
man så først, vil også være den figur, man ser først, næste gang man ser billedet.
Figurdannelsesprincippet genfindes hos fænomenologerne, der argumenterede for, at folk i
samme situation vil danne forskellige subjektive billeder ud af samme objektive virkelighed.
Årsagen til, at vi danner forskellige figurer, skal ifølge fænomenologerne som tidligere nævnt
søges i forskelle i vores verdensbillede, dvs. i vores erfaringer, værdier, holdninger etc.
De figurer, vi danner, danner vi ud fra en række gestaltlove. F.eks. siger prægnansloven, at vi
altid vil danne den mest simple figur, lighedsloven siger, at vi ordner fænomener efter deres
lighed, og nærhedsloven siger, at vi ordner forskellige stimuli efter indbyrdes afstand, således at
dem, der er tættest på hinanden, hører sammen. En lov af særlig betydning for kommunikation er
lukkethedens lov, der er baseret på mangel- og kompletteringsmekanismer.

2.5.5: Mangel- og kompletteringsmekanismer
Gestaltpsykologien er baseret på en ligevægtstankegang. En god figur dannes som nævnt ud fra
principper om enkelhed, regularitet, nærhed og lukning, der alle tjener det formål at danne en
”god figur”, dvs. en hel figur der giver mening.
Ligevægtsprincippet betyder, at hvis de indtryk, man får, er forvirrende og måske helt nye, så har
man en tendens til ”lukke” figuren. Ufærdige eller ”åbne” figurer skaber utryghed og uligevægt,
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og ved at ”lukke” dem eller komplettere dem med kendte data skabes der ligevægt. Trangen til at
gøre en gestalt færdig, selv om der logisk set ikke er data til at gøre den færdig, betyder, at vi
enten overser, at de nødvendige eller tilstrækkelige data ikke er til stede, eller at vi selv fylder
gestalten ud med de manglende data. I begge tilfælde foretages kompletteringen ud fra, hvad vi
forventer eller håber.
Igen kan der hentes et nyttigt eksempel fra den visuelle perception:

Figur 2.7: Kompletteringsmekanismer
Kilde: Egen tilvirkning

De fleste mennesker vil, når de betragter figur 2.7, se hhv. et A og en trekant, selv om der
objektivt set ikke er data nok til at skabe hhv. en A-figur og en trekantsfigur. ”Problemet” med
figurerne i figur 2.7 er, at de minder os om noget velkendt. Figurerne kommer derved til at
fremstå som ufærdige, og vi ”fylder dem ud” med de manglende data og gør figuren ”komplet”.
Vi skaber med andre ord en ”god figur” på baggrund af noget kendt, på baggrund af vores
erfaringer.
Kompletteringsmekanismerne er på sin vis fornuftige nok. De medvirker til at skabe orden i et
kaos af data. I et kommunikationsmæssigt perspektiv har kompletteringsmekanismerne også
nogle klare fordele. Det er nemmere at beskrive et A eller en trekant, end det er at beskrive de
objektive figurer i figur 2.7. Kommunikationen går meget hurtigere, når den er baseret på
konventioner om, hvordan et A eller en trekant ser ud.
Kompletteringsmekanismerne betyder dog også, at figurer kan lukkes for hurtigt. Det kan have
som konsekvens, at man danner en ”forkert” figur, eller at man ikke opdager små ændringer i en
kendt figur, jf. figur 2.8:
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Figur 2.8: Kompletteringsmekanismer
Kilde: Egen tilvirkning

Det kan betyde, at man ”løber med en halv vind”. I kommunikationen med andre mennesker kan
det f.eks. betyde, at vi fylder andres handlinger ud med vores erfaringer om, hvordan de
”normalt” opfører sig. Vi forventer en bestemt handling og opfatter handlingen, allerede inden
den er sket, f.eks. når vi tillægger andre mennesker motiver, selv om vi reelt ikke ved, hvorfor de
handler som de gør, eller om de vil handle, som de ”plejer”. Det betyder, at kommunikations- og
adfærdsmønstre kan fryses fast.
Gestalter har en tendens til at være stabile, og der skal noget særligt til, for at vi ændrer en
gestalt, vi allerede har dannet. Gestaltpsykologer bruger begrebet fikserede gestalter til at
beskrive, hvad der sker, når vores erfaringer ”overdøver” vores oplevelse af verden her og nu, så
vi handler, som om det var ”dengang” og ikke ”nu” (Hostrup, 1999). Når vores reaktionsmønster
fryser fast og aktiveres hver gang, der opstår en situation, som minder om en tidligere situation,
så er der tale om fikserede gestalter. Man kan sige, at fikserede gestalter er fastfrosne erfaringer,
der ikke har gyldighed eller relevans i nye situationer. Erfaringer kan være nyttige, fordi vi ikke
skal organisere indtryk på ny, hver gang vi oplever noget, men erfaringer kan også være en
hindring for at møde verden, sådan som den er, hvis der ikke tages hensyn til ændrede
forudsætninger (Hostrup, 1999).
Fikserede gestalter er også blevet brugt til at forstå læringsprocesser. Hvis en gruppe prøver at
løse et komplekst problem, og løsninger fra tidligere situationer står frem som figurer, så
blokeres der for at finde nye løsninger eller for at søge flere data, inden en løsning findes. Det
kan betyde, at problemet ikke defineres/ formuleres rigtigt, eller at den løsning, der findes, ikke
er tilstrækkelig (Nevis, 1987). Et eksempel: En produktionsvirksomhed opdager, at de færdigproducerede varer ikke lever op til virksomhedens kvalitetsstandarder. Man har tidligere haft
lignende kvalitetsproblemer, som man har løst ved at forbedre produktionsprocessen, så derfor
beslutter man sig for at iværksætte endnu flere procedurer, der kan sikre kvaliteten i
produktionsprocessen. I det tilfælde kompletteres figuren ”kvalitetsproblemer”, og en løsning
iværksættes. Det hjælper imidlertid ikke meget, hvis det viser sig, at fejlen denne gang ligger i
54

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 2: Metateoretiske perspektiver på kommunikation

defekte råvarer. Udover at en sådan præmatur lukning af en figur har som konsekvens, at
problemet ikke bliver løst, så vil det ofte også medføre store frustrationer blandt personalet, at
der bliver sat energi ind på en løsning, som viser sig ikke at være den rette – især hvis man ikke
er klar over, at det skyldes, at problemet er defineret forkert, men fortsætter med at lede efter
løsninger i produktionsprocessen.
Husserl skelnede mellem det tilsynekommendes immanens og tilsynekomstens immanens. Det er
kun tilsynekomsten, der i hvert øjeblik reelt er immanent, mens det tilsynekommende også virker
immanent, men reelt ikke er det (Husserl, 1997). Hvis man f.eks. hører en melodi, så hører man
reelt kun én tone ad gangen. Den enkelte tone er i hvert øjeblik tilsynekomsten, mens melodien
er det tilsynekommende. Melodien er et interessant eksempel. Når vi hører en tonerække, så
hører vi en melodi. Men i hvert enkelt øjeblik hører vi kun en tone. Hvis vi kender melodien
godt, eller hvis vi har et særligt musikalsk talent, så kan vi forudsige, hvad den næste tone bliver
og dermed ”lukke” melodien, før vi hører den næste tone. Når vi hører en tone, bliver tonen
kædet sammen med de tidligere toner til en melodi. Så selv om vi i øjeblikket reelt ikke hører
andet end en enkelt tone, så oplever vi dog en melodi på baggrund af de tidligere toner.

2.5.6: Figur/grund-princippet
Netop baggrunden på hvilken et fænomen betragtes er et tredje væsentligt gestaltprincip. Den
danske gestaltpsykolog Edgar Rubin’s vase/profil-figur er et kendt eksempel på figur/grundprincippet. Enhver figur ses på en baggrund. Figuren står klart, mens baggrunden er mere vag, og
det er figuren, der tillægges betydning og binder interesse. Figur 2.9 illustrerer, hvordan en vase
træder frem på baggrund af de to profiler, der er vendt mod hinanden – og omvendt. Det, der er
figur i det ene tilfælde, er grund i det andet tilfælde:

Figur 2.9: Edgar Rubin: Vase/profiler

I kommunikationsmæssig henseende er figur/grund-princippet interessant, da det er muligt at
”kippe” mellem figur og grund. Så selv om man har organiseret indtrykkene ens, så er det ikke
sikkert, at man taler om det samme, idet man ikke oplever samme figur eller forgrund. Det
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betyder altså, at det ikke er nok at sikre sig, at man har organiseret indtrykkene i samme gestalt –
man bør også sikre sig, at man har samme ”perspektiv”, at man har samme forgrund.
Figur/grund-princippet har klare paralleller til fænomenologernes opfattelse af, at vores
oplevelser både er et produkt af vores tidligere erfaringer og samtidig organiseres i forhold til
disse tidligere erfaringer. Oversat til en fænomenologisk tankegang betyder det, at figuren ikke
kan isoleres fra baggrunden. Figur og grund er samkonstituerende, ligesom fortidige erfaringer
og nutidige oplevelser er det.

Figur 2.10: Hare eller gås?
Kilde: Føllesdal, 1999, p. 38

Viser figur 2.10 en hare eller en gås? Det vi ser, når vi betragter figur 2.10, vil afhænge af vores
erfaringer. Hvis vi aldrig har set en gås, men til gengæld har set mange harer, vil vi nok se en
hare. Og omvendt, hvis vi aldrig har set en hare, men tidligere har set nogle gæs, vil vi nok se en
gås. Men hvad nu hvis vi både har set harer og gæs? Hvis vi ser silhuetten på en mark langt fra
vand, vil vores erfaring sige os, at det nok er en hare. På den måde bliver vores erfaringer
afgørende for, hvad vi ser. Nogle gange vil der dog være så store skismaer mellem vores
erfaringer og det, vi ser her og nu – vi kan simpelt hen ikke få tingene til at passe sammen. Vores
oplevelse passer ikke til vores eksisterende kategorisæt (jf. historien om næbdyret). Så må vi
enten revidere definitionen af de eksisterende kategorier, eller vi må tilføje en ny kategori til
vores sæt af kategorier, og vi vil se tingene på en ny måde.
Som tidligere nævnt anvendte Husserl begrebet livsverden til at beskrive den del af verden, som
vi ikke stiller spørgsmålstegn ved, men som danner ”baggrund” for vores nutidige oplevelse af
fænomener og for vores forståelse af verden. Andre fænomenologer og hermeneutikere har brugt
begrebet ”horisont” og ”fordomme” til at beskrive de forudsætninger, vi har for at begribe
verden (Føllesdal, 1999).
Vores livsverden, vores horisont eller vores erfaringer er dog ikke blot en slags statisk bagage, vi
har med os. Ifølge Lewin vil mennesker i samme situation opleve situationen forskelligt, og
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oplevelsen af en bestemt situation er altid unik for individet. For Lewin er adfærd en funktion af
den interaktion, der på ethvert givet tidspunkt finder sted mellem individet og omgivelserne.
Lewin mente, at det, der har en effekt, når vi oplever nutidige fænomener, ikke er den fortidige
begivenhed som sådan, men snarere den nutidige opfattelse og bevidsthed omkring denne
begivenhed. Det betyder, at det ikke kun er grunden, der definerer figuren, men i høj grad også
figuren, der definerer grunden. Nutidige oplevelser vil dermed også regulere og redefinere
11

fortidige hændelser og erfaringer.

At forstå hvordan man selv og andre danner figurer ud af virkeligheden – og hvorfor man danner
de figurer, man gør – kræver en bevidsthed omkring den grund, figuren dannes på. Problemet er
imidlertid, at vi ikke er bevidste omkring alle de meninger, holdninger, værdier etc., der danner
vores livsverden eller vores horisont, jf. JoHari’s vindue. Nogle af de forudsætninger og
erfaringer, vi benytter, når vi danner en figur, vil vi derfor ikke reflektere over – nogle af dem vil
vi måske endda benægte, at vi gør brug af.

2.5.7: Gestaltpsykologiske principper for dialog
Fra gestaltpsykologien kan der altså uddrages tre væsentlige præmisser for dialog:
Første præmis er, at parterne taler om samme figur. Da forskelle i verdensbilleder gør, at man
ofte danner forskellige figurer ud af samme ”virkelighed”, er første skridt på vejen mod en
dialog, at parterne bringes til at tale om samme figur. Det kræver åbenhed og en villighed til
midlertidigt at forlade sit eget verdensbillede og dermed sin egen figur og sætte sig ind i den
anden parts verdensbillede og forstå den figur, der træder ud af det verdensbillede. Med et
fænomenologisk udtryk kan man sige, at det kræver epoché.
Anden præmis er, at parterne bliver bevidste omkring kompletteringsmekanismer og fikserede
gestalter. Forudsætningen for at udøve epoché er, at man i hvert fald midlertidigt forlader sine
fordomme og sine erfaringer. Da man ofte ikke er bevidst om anvendelsen af fordomme,
erfaringer, fikserede gestalter etc., er det et krav til en dialogudviklingsmetode, at den indeholder
elementer, der kan medvirke til at gøre parterne bevidste omkring disse mekanismer.

11

Lewin’s fokus på nu’et og hans feltteori kom til at spille en stor rolle for gestaltpsykologien. I den tidlige gestaltpsykologi var
man meget optaget af at studere fortiden, men Lewin’s og andres tanker og teorier var med til at dreje gestaltpsykologernes øjne
væk fra de traditionelle studier af fortiden, som var og er et afgørende element inden for psykoanalysen. For gestaltpsykologien
betød det ikke kun et brud med psykoanalysen, men også med den introspektive metode.
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Tredje præmis for en dialog er, at parterne anlægger samme perspektiv. Som tidligere nævnt er
det muligt at organisere indtryk ens, men stadig have forskelligt perspektiv. Det kræver, at
parterne for det første lærer at ”kippe” mellem det, der er forgrund for den ene og baggrund for
den anden, og for det andet at man anlægger samme perspektiv, dvs. at man har samme figur i
forgrunden. Det sidste er ikke mindst nødvendigt, når parterne i fællesskab skal analysere og løse
et problem – i modsat fald er det ikke svært at forestille sig, at man kan tale forbi hinanden i lang
tid, selv om man taler om det samme.
I metodeafsnittet vil jeg komme nærmere ind på principperne for en dialogudviklingsmetode.

2.6: Byggeklodser til dialogudviklingsmodellen
På baggrund af den fænomenologiske, metateoretiske forståelsesramme kan de første byggeklodser lægges til den dialogudviklingsmodel, der vil blive udviklet successivt i dette og de
næste kapitler. Der er i princippet tale om én model, som består af såvel teoretiske som
metodiske elementer.
Figur 2.11 illustrerer den overordnede fænomenologiske model for dialog. Dialogudviklingsmodellen er indsat som en ”black box” i modellen:

Det fælles tredje

C(AB)

A’s fænomen/
A’s perception
af C

”Fælles accepterede,
intersubjektive fortolkninger
af det subjektive
meningsindhold”

Intervention

B’s fænomen/
B’s perception
af C

C(A)

C(B)

Handlinger
og ytringer

Handlinger
og ytringer

Meninger, værdier,
holdninger etc.
Personlighed,
erfaringer

Forholdet mellem A og B

Meninger, værdier,
holdninger etc.
Personlighed,
erfaringer

B’s verdensbillede
A’s verdensbillede
Figur 2.11: Dialog i et fænomenologisk perspektiv –
metateoretiske byggeklodser til en dialogudviklingsmodel
Kilde: Egen tilvirkning efter Madsen, 1997
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Figur 2.11 er en generel model for dialog i et fænomenologisk perspektiv, og da den er baseret
på metateori, er den kontekstfri og uafhængig af tid og sted. Midt i figur 2.11 er dialogudviklingsmodellen (”intervention”) indsat. Med baggrund i metateorien vil de indledende
byggeklodser til dialogudviklingsmodellen blive lagt i dette kapitel, jf. figur 2.12 nedenfor og
færdigudviklet med baggrund i den domænespecifikke dialogteori i kapitel 3 og metodiske
elementer i kapitel 4. Selv om der er tale om en generel dialogudviklingsmodel, er den kontekst,
som modellen skal bruges i, selvsagt af betydning. Derfor diskuteres dette projekts kontekst,
sygehusfeltet, i kapitel 3.
De byggeklodser, der kan trækkes på til interventionsmodellen på baggrund af fænomenologien,
er primært den faseopdeling, som den fænomenologiske reduktion består af. Den
fænomenologiske reduktion indeholder som nævnt tre faser: 1) Umiddelbar forståelse af
fænomenet, 2) Analyse af fænomenet og 3) Beskrivelse af fænomenet, så andre forstår det. Disse
tre faser knytter sig for fænomenologen til en granskning af det enkelte fænomen. I dette tilfælde
skal faserne ikke knytte sig til et enkelt fænomen, men til de mange fænomener, der udspringer
af hvert individs verdensbillede. I stedet for at forstå, analysere og beskrive et enkelt fænomen,
må interventionsmodellen i stedet fokusere på at sætte hver deltager i dialogudviklingsforsøgene
i stand til at forstå, analysere og beskrive de verdensbilleder, der er konstituerende for de
fænomener, hvert individ danner, ligesom hver deltager også skal være i stand til at forstå og
analysere, hvilke konsekvenser tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder kan have på
kommunikationen.
De tre faser er udgangspunktet for interventionsmodellen, men har følgelig fået andre navne, jf.
figur 2.12:
Fase 1:
Kommunikativ bevidsthed

Fase 2:
Analyse af eget
verdensbillede

Fase 3:
Dialogudvikling

Fokusområder

Det fænomenologiske
kommunikationstankesæt
Den subjektive vs. den
objektive virkelighed
Forståelse af
verdensbilleders indhold og
natur
Konsekvensen af forskellige
verdensbilleder
Nødvendigheden af flere
verdensbilleder

Forståelse af eget
verdensbilledes indhold og
natur
Forståelse for egen brug af
mangel- og kompletteringsmekanismer
Forståelse af egen brug af
erfaringer

Gensidig korrektion af
forforståelse og eliminering
af fordomme
Gensidig forståelse og evt.
korrektion af hinandens
verdensbilleder
Det fælles tredje

Elementer i
en dialogkompetence

Bevidsthed, opmærksomhed
og koncentration om et
givent fænomen

Epoché

Epoché

Figur 2.12: Interventionsmodel på baggrund af metateori
Kilde: Egen tilvirkning
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I stedet for den umiddelbare forståelse for det enkelte fænomen, der knytter sig til den
fænomenologiske reduktion, vil fase 1 i stedet dreje sig om at udvikle en kommunikativ
bevidsthed. Fase 2 vil ikke dreje sig om analyse af det enkelte fænomen, men om individets
analyse af eget verdensbillede og derigennem en analyse af de fænomener, som udspringer af
individets verdensbillede. Endelig vil fase 3 ikke blot dreje sig om beskrivelse af det enkelte
fænomen for andre, men i stedet dreje sig om dialogudvikling, hvor de forskellige verdensbilleder mødes, og hvor målet er at skabe ”det fælles tredje”.
I hver af de tre faser vil der være nogle særlige fokusområder, som vil præge interventionsforsøgene. Formålet med disse fokusområder er at udvikle en dialogkompetence hos hver enkelt
deltager. Den fænomenologiske metateori bidrager mest med at pege på fokusområderne, mens
den domænespecifikke dialogteori mest bidrager med at pege på, hvilke elementer i en dialogkompetence der understøtter de respektive fokusområder, hvorfor de felter, der vedrører dialogkompetence mestendels bliver udfyldt i kapitel 3.
I fase 1 vil interventionen være koncentreret om at udvikle en generel kommunikativ bevidsthed
hos deltagerne. Målet med denne fase er at udvikle forståelse hos deltagerne for kommunikation
i et fænomenologisk perspektiv. Populært sagt kan man sige, at deltagerne skal sættes i stand til
at forstå og reflektere over figur 2.3, der beskriver de mulige udfaldsrum, når kommunikation
betragtes i et fænomenologisk perspektiv, og figur 2.11, der angiver en normativ dialogudviklingsmodel. I denne fase lægges der vægt på at sætte deltagerne i stand til at forstå, hvordan
den objektive virkelighed manifesterer sig i subjektivt oplevede fænomener, og hvordan
individets verdensbillede er konstituerende for disse fænomener. Desuden lægges der vægt på,
hvilke

konsekvenser

tilstedeværelsen

af

forskellige

verdensbilleder

kan

have

for

kommunikationen mellem to eller flere verdensbilleder, ligesom der også lægges vægt på øge
deltagernes forståelse af, at målet med dialog ikke er konsensus omkring ét verdensbillede, men
midlertidig fælles meningsdannelse på tværs af verdensbilleder.
De elementer i en dialogkompetence, der lægges vægt på her på baggrund af fænomenologien, er
bevidsthed, opmærksomhed og koncentration – både om et enkeltstående fænomen og om
kommunikation i det hele taget.
Interventionen vil i fase 2 være koncentreret omkring individets analyse af eget verdensbillede.
Det kræver dels, at individet udvikler en forståelse for indholdet af eget verdensbillede, dels at
individet bliver bevidst om verdensbilledets natur. I den forbindelse vil der blive lagt særligt
vægt på individets brug af erfaringer som fyld og på de mangel- og kompletteringsmekanismer,
der gør, at roller og kommunikationsprocesser kan låses fast i en ond cirkel, fordi man ikke
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reagerer på det, der sker i nu’et, men reagerer på historiske erfaringer uden at stille kritisk
spørgsmål ved, om de erfaringer er relevante at inddrage i nu’et.
I fase 3 vil interventionen fokusere på dialogen mellem to eller flere verdensbilleder. Her åbnes
kommunikationen op med det formål at igangsætte en gensidig korrektion af de forforståelser,
hvert individ er gået ind i samtalen med. Man kan sige, at fase 1 og fase 2 har til formål at skabe
grundlaget for dialogudviklingen, mens fase 3 er koncentreret omkring den egentlige dialogudvikling. Det er i denne fase, at forsøgene på at nå frem til et fælles tredje finder sted.
I både fase 2 og fase 3 er epoché et afgørende element i den dialogkompetence, deltagerne skal
udvikle, idet epoché er forudsætningen for, at man kan frigøre sig midlertidigt fra sit eget
verdensbillede, dels for at analysere sit eget verdensbillede, dels for fordomsfrit at kunne forstå
andres verdensbillede.
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KAPITEL 3

Dialogudviklingsteori

3.1: Hvad er dialog?
I dette kapitel præsenteres og diskuteres den domænespecifikke dialogudviklingsteori.
Der er to formål med dette kapitel: For det første er det formålet mere dybtgående at diskutere,
hvordan dialog adskiller sig fra andre former for samtale, hvor man forsøger at løse et problem i
fællesskab. Der findes mange former for kommunikation og mange former for samtale. Selv når
der afgrænses til den kommunikation, der finder sted i en organisation, er der mange muligheder,
spændende fra almindelig hverdagsagtig small-talk over informationsmøder til konfliktprægede
diskussioner. Dialog er blot en ud af mange samtaleformer, og for at kunne skelne mellem
væsensforskellige typer af samtaler, er det nødvendigt og nyttigt at få defineret dialogbegrebet
nærmere, herunder at kunne adskille dialog fra samtaleformer som f.eks. diskussion og debat.
For det andet er det formålet at udbygge dialogudviklingsmodellen yderligere. Den domænespecifikke dialogudviklingsteori bidrager til en udbygning af dialogudviklingsmodellen, idet
fokus inden for den specifikke dialogudviklingsteori primært er på, hvilke kompetencer der skal
til, for at en gruppe kan udvikle dialog.
Dialogudviklingsmodellen skal opfattes som en rammemodel bestående af en række principper
for dialogudvikling med en række tilhørende byggeklodser, som først gives konkret indhold, når
de skal anvendes i en specifik kontekst. Det kan måske undre, at der ikke i dette kapitel
fokuseres på sygehusfeltet som den specifikke kontekst, dialogudviklingen skal finde sted i. Det
betyder ikke, at konteksten ikke er væsentlig. Tværtimod må man forvente, at sygehusfeltet
byder på nogle særlige problemstillinger i forhold til dialogudvikling. Når det ikke medtages i
kapitlet her, og når dialogudviklingsmodellen udvikles uden at diskutere sygehusfeltets særlige
problemstillinger, har det to årsager.
For det første vil tilpasningen af den generelle rammemodel til den specifikke kontekst finde sted
løbende i dialogudviklingsprocessen, efterhånden som der opnås viden om de aktører og den
kontekst, dialogudviklingen foregår i. Som det vil fremgå af kapitel 4, er selve interventions62
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metoden baseret på proceskonsultationstankegangen, som hviler på en præmis om, at det er
aktørerne i organisationen, der besidder den største viden om organisationen, dens aktører og
om, hvad der fungerer og ikke fungerer. Det er derfor væsentligt, at der finder en løbende
tilpasning sted, idet interventionen og dialogudviklingen ikke må være baseret på facilitators
fordomme. Man skal således som facilitator være varsom med den ex-ante viden, man går ind i
projektet med, og generelle beskrivelser af sygehusvæsenet kan vise sig at være irrelevante i
forhold til den konkrete dialogudviklingsproces.
For det andet hviler aktionsforskningen blandt andet på en præmis om, at der opnås en særlig
viden om et system eller et felt, når man forsøger at ændre det. Derfor er der i projektet lagt vægt
på, at der først udvikles en generel model for dialogudvikling, som afprøves i en specifik
kontekst, dvs. sygehusfeltet. Dernæst foretages der en førsteordensanalyse af de to respektive
dialogudviklingsforsøg, og på den baggrund diskuteres den viden, der derigennem er opnået om
sygehusfeltet.
Derfor vil størstedelen af diskussionerne i dette kapitel finde sted på et generelt grundlag, hvor
den specifikke kontekst ikke diskuteres.

3.1.1: Ordets etymologi
Ligesom kommunikation er dialog ét af de ord, der har en selvfølgelig plads i vores ordforråd, og
hvortil der knytter sig en gængs, men noget udvandet opfattelse af betydningen. Ser man på den
laveste fællesnævner for den gængse betydning af ”dialog”, er det noget med to mennesker, der
taler sammen. Ofte opfattes dialog som det modsatte af monolog, altså blot en samtale, hvor to
mennesker taler sammen.
I dette projekt forstås dialog som en bestemt samtaleform, der ikke siger noget om antallet af
personer, der deltager i samtalen, men derimod noget om samtalens karakteristika (jf. kapitel 2).
Dermed bliver dialog en bestemt form for samtale, der adskiller sig fra andre former for samtale.
Dialog stammer fra græsk, dia + logos. Logos betyder ”ord” eller ”mening”. Dia betyder ikke
”to”, men ”igennem”. Når dia sættes sammen med logos, betyder dia ”mellem”. Den
etymologiske betydning af ordet dialog er altså ikke, at det er det modsatte af en monolog. Der er
ikke nogen implicit betydning af, hvor mange deltagere der skal være til en dialog. En dialog kan
finde sted mellem et vilkårligt antal personer, og man kan sågar gå i dialog med sig selv.
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I den mest simple betydning kan man altså sige, at dialog er en udveksling af ord mellem et
vilkårligt antal personer. I det antikke Grækenland brugtes logos i en snæver betydning, hvor det
blot betød ”et ord” i grammatisk betydning. Men de brugte også ordet i en bredere betydning
som det at tale, tænke, ræsonnere etc. Logos kan dermed siges at have et intellektuelt indhold, et
betydnings- og meningsindhold. Da projektet anlægger et forståelsesorienteret perspektiv,
foretrækker jeg at bruge logos i betydningen ”mening”. Ud fra den betragtning kommer dialog så
til at betyde noget i retning af ”mening, der strømmer mellem noget eller nogle”.
Det, der karakteriserer dialogen, er således ikke antallet af personer, der deltager, men formålet
med dialogen og samtalens karakteristika. Den oprindelige betydning af ordet dialog stemmer
godt overens med den fænomenologiske forståelse af dialog, der blev anlagt i kapitel 2. En
dialog har til formål at få deltagerne til at nå frem til ”et fælles tredje”. Det sker i et møde
mellem to verdensbilleder, hvor der dannes en – i hvert fald midlertidig – fælles, intersubjektiv
mening mellem de to verdensbilleder. Epoché er nøglen til, at man kan lade ét verdensbillede
strømme igennem et andet verdensbillede for at skabe fælles mening, et fælles tredje.
Hvor kapitel 2 fokuserede på en mere generel forståelse af kommunikation og på en generel
forståelse af, hvad dialog vil sige, når man anlægger et fænomenologisk perspektiv, vil dette
kapitel mere specifikt fokusere på selve samtalen mellem to eller flere individer – først ved at se
på, hvad der karakteriserer en dialogsamtale i forhold til andre former for samtale, og dernæst
ved at se på, hvilke kompetencer der kræves, for at der kan udvikles dialog. Disse to ting hænger
sammen, idet en væsentlig kompetence i forhold til at udvikle dialog er, at deltagerne er i stand
til at diagnosticere en samtale og dermed afgøre, om man er på vej ud ad et dialogspor, eller om
man er på vej ud ad et andet samtalespor, som ikke vil føre til dialog, og som måske vil have
nogle uhensigtsmæssige konsekvenser.

3.1.2: Dialog, diskussion og debat
I dette projekt fokuseres der på den kommunikation, der finder sted, når aktører i organisationer
– og her nærmere bestemt sygehusvæsenet – skal identificere og løse problemer i fællesskab.
Dermed afgrænses der fra almindelig, hverdagsagtig small-talk og informationsmøder, der er
præget af envejskommunikation etc.
I dialoglitteraturen sættes dialog som samtaleform ofte over for diskussion og debat som
samtaleformer (se f.eks. Schein, 1994a; Isaacs, 1994, 1999; Ellinor & Gerard, 1998). Ofte
fremhæver dialoglitteraturen dialogen som den normativt bedste samtaleform, og samtaleformer
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som diskussion og debat kritiseres for at lede til dysfunktionalitet, dårlige resultater, konflikter
etc. Jeg er ikke enig i denne kritik (hvilket vil blive diskuteret i afsnit 3.3), og formålet med her
at diskutere dialog op imod diskussion og debat er ikke at fremhæve dialogen som den mest
givtige eller rigtigste samtaleform. Jf. kapitel 2 ligger der dog en pædagogisk pointe i at
diskutere dialog op imod andre samtaleformer som diskussion og debat, idet sammenligningen
vil tydeliggøre dialogens særlige karakteristika og give en dybere forståelse af dialogens væsen.
Med baggrund i Schein (1994a) og Isaacs (1994, 1999) kan der jf. figur 3.1 skelnes mellem to
væsensforskellige retninger, en samtale kan tage, når to parter drøfter en given problemstilling:

WAYS OF TALKING TOGETHER
CONVERSATION
DELIBERATION
Lack of understanding; disagreement; basic choice point;
personal evaluation of options and strategy

SUSPENSION

DISCUSSION

Internal listening; accepting differences;
building mutual trust

Advocacy; competing; convincing

DIALOGUE

DIALECTIC

Confronting own and others’ assumptions;
revealing feelings; building common ground

Exploring oppositions

METALOGUE

DEBATE

Thinking and feeling as a whole group;
building new shared assumptions; culture

Resolving by logic and beating down

Figur 3.1: Forskellige former for samtale
Kilde: Schein, 1994a, p. 62

Udgangspunktet for figur 3.1 (og for dialogen i det hele taget) er samtaler, hvor der opstår
meningsforskelle. Når der i løbet af en samtale opstår et tidspunkt, hvor man oplever en eller
1

anden form for uoverensstemmelse i form af uenighed, misforståelse, udfordring af ens
synspunkter eller lign., vælger man (ofte ubevidst), hvordan man vil forholde sig til denne
uoverensstemmelse. Dette tidspunkt er samtalens kardinalpunkt, da valget af, hvordan man

1

Oversat fra disconfirmation. Uoverensstemmelse sættes i denne betydning ikke lig med uenighed eller kontrovers.
Uoverensstemmelse er blot udtryk for en uligevægt, hvor en ting ikke svarer til en anden ting. Det kan være to synspunkter, der
ikke stemmer overens. Det kan også være, at det, den anden part siger, ikke svarer til det, man havde forventet, at vedkommende
ville sige. Uoverensstemmelse bruges altså her som et neutralt ord og ikke i den mere gængse betydning: konflikt mellem to
parter.
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forholder sig til denne uoverensstemmelse, afgør, om samtalen bevæger sig i retning af en dialog
eller i retning af en diskussion/debat.
Det afgørende for, om samtalen bevæger sig ad dialogsporet eller ad diskussions- og debatsporet
er vores evne til at suspendere. Suspension er en del af dialogkompetencen, og suspensionsbegrebet behandles mere dybtgående i afsnit 3.4.1. Her rækker det at definere suspension som
svarende til fænomenologernes epoché-begreb, dvs. evnen til (i hvert fald midlertidigt) at frigøre
sig fra forudfattede meninger, teorier, holdninger, vaner etc. – kort sagt at sætte sit eget verdensbillede på hold for en stund.
Når den anden part i samtalen siger noget, vi er uenige i, er vores umiddelbare reaktion ofte at
reagere ved at korrigere vedkommende, udtrykke vores mening, uddybe vores egne synspunkter
etc. En sådan reaktion vil ofte medføre polariseringer og føre samtalen ad diskussions- og debatsporet. En anden mulighed er at suspendere den umiddelbare trang til at reagere. Dermed
suspenderer vi også midlertidigt vores opfattelser, følelser, vurderinger og impulser. Det giver os
mulighed for at lytte til den anden part, lytte til vores egen indre stemme og se, hvad samtalen
bringer. Det forhindrer en tidlig polarisering. Hvis suspensionen lykkes, er den første og
væsentligste forudsætning for, at samtalen kan bevæge sig i retning af en dialog, opfyldt (Isaacs,
1999; Schein, 1994a).
Både dialog, debat og diskussioner er klassiske samtalediscipliner, som kan genfindes helt
tilbage til det antikke Grækenland. For at forstå forskellen på de forskellige samtaleformer er det
igen nyttigt at se på den oprindelige betydning af ordene.
Den oprindelige betydning af ordet diskutere er at splitte ad eller rive i stykker. Ordet diskussion
har samme rødder som perkussion og den engelske ”concussion”. Begge ord giver associationer i
retning af noget, der slås hårdt imod hinanden, og noget, der går i stykker (Bohm, 1996).
En diskussion kan altså karakteriseres som en samtale, hvor man forsøger at rive sin samtalepartners argumenter i stykker. Det gøres ved at påvise, at der er svagheder i argumentet, at
argumentet er baseret på forkerte data etc. Vinderen af diskussionen er den, der har de bedste
argumenter, dvs. de argumenter, der ikke lader sig rive i mange stykker.
Den oprindelige betydning af ordet debattere er at slå ned, dvs. at slå sin samtalepartners
argumenter ned. Ordet kendes fra bat og det engelske ”battle”. Begge ord giver associationer i
retning af, hvad den oprindelige betydning af en debat er – en valplads, hvor der slås hårdt for at
redde sig selv og for at vinde (Isaacs, 1999).
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I en debat behøver man ikke nødvendigvis at have bedre argumenter end den anden eller beviser
for, at den andens argumenter er svage eller forkerte. En debat vindes i høj grad på retorik og
ikke på det bedste argument. I en debat forsøger begge parter at forsvare sig mod modpartens
argumenter ved at hindre en nærmere undersøgelse af ens egne argumenter – bolden bliver så at
sige hele tiden spillet over til modstanderen. Denne samtaleform kendes fra politiske debatter,
hvor man nærmest som i en sportskamp dyster på denne form for retorik.
Hver af disse to væsensforskellige samtaleformer hviler altså på hvert sit sæt af værdier og
antagelser, som giver samtaleformen nogle distinkte karakteristika, og som har vidt forskellige
implikationer for samtalens resultat, jf. figur 3.2 (Ellinor & Gerard, 1998, p. 21):
Dialogue
Seeing the whole among the parts
Seeing the connections between the parts
Inquiring into assumptions
Learning through inquiry and disclosure
Creating shared meaning among many

Discussion/Debate
Breaking issues/problems into parts
Seeing distinctions between the parts
Justifying/defending assumptions
Persuading, selling, telling
Gaining agreement on one meaning

Figur 3.2: Forskellige samtaleformers karakteristika
Kilde: Ellinor & Gerard, 1998, p. 21

Fælles for diskussioner og debatter er, at de hviler på en præmis om, at der i en given situation er
ét rigtigt svar eller ét rigtigt perspektiv, der som regel svarer til ens eget. Når man engagerer sig i
en diskussion eller en debat, er det derfor med det formål at vinde, at få ret, at overtale, at
forklare modparten, at vedkommende tager fejl eller lign. Den rolle, man kommer til at spille i en
sådan samtale, er enten som ”sandsigerske”, altså den, der kender den ”rigtige” sandhed, eller
som djævlens advokat, hvor man prøver at påvise fejl og mangler i modpartens argumentation
(Flick, 1998).
I både diskussioner og debatter tager samtalen udgangspunkt i et emne, hvor hver part gør sig til
talsmand for hvert sit synspunkt eller perspektiv. Styrken i modpartens argumenter og
synspunkter efterprøves ved at bryde problemet ned i dele, som analyseres hver for sig.
Endemålet for en diskussion eller en debat vil som regel være at nå frem til en konsensus
omkring ét bestemt verdensbillede (ofte ens eget). Disse samtaleformer knytter dermed an til den
kommunikationsforståelse, man finder inden for det behavioristiske og det kognitive perspektiv,
jf. kapitel 2, idet begge hviler på en implicit præmis om, at der eksisterer en objektiv sandhed,
som man ved hjælp af diskussion og/eller debat kan nå frem til.
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Dialogen, derimod, hviler på en præmis om, at der i en given situation er flere valide svar og
perspektiver inklusive ens eget. Dermed hviler dialog på den fænomenologiske præmis om, at
samtalen finder sted mellem to subjekter, og at ingen af de to subjekter formår at indfange den
objektive virkelighed, men i stedet danner subjektive repræsentationer af virkeligheden. Dermed
er der ingen, der har det ultimativt rigtige synspunkt eller svar. Når man engagerer sig i en
dialog, er det blandt andet med det formål at forstå den anden persons synspunkter og i fællesskab forsøge at skabe ny mening (et fælles tredje, jf. kapitel 2) på basis af de verdensbilleder, der
er til stede i samtalen. At forstå andres synspunkter og verdensbilleder er ikke ensbetydende
med, at man er enig, men er ensbetydende med en nysgerrig og åben indstilling til den anden part
(Isaacs, 1999).
I en dialog lægges der vægt på et holistisk syn, hvor problemerne godt kan nedbrydes i mindre,
analytiske enheder, men hvor der lægges vægt på også at se forbindelserne mellem delene, jf.
gestaltpsykologiens læresætning om, at det er helheden, der bestemmer delene, og ikke omvendt
(Bohm, 1986, 1987, 1994, 1996). Vejen til dialog går igennem at bevidstgøre, udforske og stille
spørgsmålstegn ved eget og andres verdensbilleder og de værdier og antagelser, verdensbillederne er baseret på. Målet er at udfolde en fælles mening frem for at nå frem til én rigtig
mening, som det ofte er tilfældet i debatter og diskussioner (Isaacs, 1999; Schein, 1994a).
Dialog er her sat over for diskussion og debat, men der findes naturligvis andre samtaleformer,
som ikke er indfanget i figur 3.1. Det karakteristiske fællestræk for de samtaleformer, der
fremgår af figur 3.1, er, at der i løbet af samtalen opstår meningsforskelle.
Dermed har alle tre samtaleformer det til fælles, at der opstår et tidspunkt i samtalen, hvor man
2

kan vælge at suspendere eller ej – og det kræver, at uenigheden er åbenlys. Hvis uenigheder
ikke kommer op til overfladen i en samtale, opstår der ikke mulighed for at suspendere. Den
første nøgle til dialog ligger i sådanne samtaler derfor ikke i suspensionen, men i granskningen
af andres udtalelser – at man ikke tager for givet, at man er enige eller taler samme sprog.
Endelig er det værd at bemærke, at en samtale præget af uenighed og af tilstedeværelsen af
forskellige verdensbilleder sjældent vil være rendyrket diskussion/debat eller rendyrket dialog.
Man kan forestille sig diskussion/debat og dialog som to poler på et samtalekontinuum, hvor
man i løbet af en samtale bevæger sig mellem begge poler.

2

Som det vil fremgå af det følgende, er det noget af en tilsnigelse at tale om suspension som noget, man frit kan vælge.
Suspension vanskeliggøres af manglende proprioceptionsevne og kræver bevidsthed om eget verdensbillede. Det kræver også
lang tids øvelse at udøve egentlig suspension. Derfor vil suspension først være et valg i egentlig forstand, når individet har
tilegnet sig proprioceptionsevne og suspensionskompetence.
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På samme måde vil nogle af de karakteristika, der er placeret under dialog i figur 3.2 også kunne
genfindes i en diskussion eller en debat og omvendt. F.eks. vil granskning også kunne finde sted
i en debat eller diskussion, men her vil granskningen have et andet formål end i dialogen. I
dialogen har granskningen et undersøgende og læringsmæssigt formål, mens granskning i en
diskussion eller en debat ofte har til formål at lære tilstrækkeligt om den anden person til bedre at
kunne overbevise vedkommende eller til at forsvare egne synspunkter. Når granskning anvendes
i en diskussion eller en debat, er det ofte med det formål at samle ammunition nok til at skyde
modpartens argumenter ned (Ellinor & Gerard, 1998).
De enkelte karakteristika i figur 3.2 kan ikke stå alene, og vurderingen af, hvorvidt en samtale
bevæger sig ad det ene eller det andet spor, beror på en helhedsorienteret evaluering af samtalen
3

og ikke på en fragmentarisk analyse.

Med denne indledende forståelse af, hvad der karakteriserer dialogen som samtaleform i forhold
til andre samtaleformer, vil det følgende afsnit udelukkende fokusere på en mere dybtgående
forståelse af dialogen og dens formål.

3.1.3: Formålet med dialog
Af de foregående afsnit fremgår dialogens særlige karakteristika som samtaleform. En sådan
beskrivelse er nyttig, så dialogen som samtaleform intuitivt kan forstås og genkendes, men
beskrivelsen siger ikke meget om, hvad formålet med dialog er.
Dialogbegrebet kan som nævnt spores tilbage til antikkens filosoffer, og i det 20. århundrede er
en række dialogteorier skudt frem, som hver især har forskellige definitioner af og perspektiver
på dialog, og som alle er blevet anvendt til forandringer i organisationer (se f.eks. Buhl & Flindt
Pedersen, 1991; Nevis, 1987; Ellinor & Gerard, 1998; Isaacs, 1999).
I Paolo Freire’s dialogpædagogik blev vægten lagt på dialogen som en udveksling af tanker
mellem to eller flere jævnbyrdige parter, som oftest mellem lærer og elev.
I Martin Buber’s dialogfilosofi bruges dialogbegrebet til at beskrive en samtale, der er præget af
en jeg-du-relation i modsætning til en jeg-det-relation. I jeg-du-relationen er modparten er frit
3

Figur 3.2 er dermed et godt eksempel på, at det er nødvendigt også at betragte forbindelserne mellem delene og ikke kun hver
del for sig. Det, der karakteriserer en dialog, er helhedsindtrykket og ikke genfindelsen af hver enkelt af de ting, der er listet
under dialog i figur 3.2.
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subjekt, mens modparten i jeg-det-relationen er objekt for jeg’et og dets behov og egeninteresse.
En samtale, der er baseret på en jeg-du-relation, er ifølge Buber en langt mere berigende samtale,
end den samtale, der er baseret på en jeg-det-relation (Buhl & Flindt Pedersen, 1991; Isaacs,
1994).
Også i gestaltterapien (se kapitel 2) har man brugt dialogbegrebet i forbindelse med ”den tomme
stol”-teknikken. Den gestaltterapeutiske dialog er en dialog, man fører med sig selv eller med
familiemedlemmer, venner, kollegaer etc., som man forestiller sig sidder i en tom stol over for
personen, der er i terapi (Hostrup, 1999; Nevis, 1987).
Som det fremgår, er der utallige definitioner af dialog, ligesom der er meget forskellige syn på,
hvad dialogens formål er. I nærværende afsnit diskuteres dialogens formål, sådan som den er
beskrevet i den dialogteori, der er baseret på Bohm’s arbejde, og som udover hos Bohm (se
afsnit 3.2), primært findes hos Isaacs (se afsnit 3.4).
Som nævnt ekspliciterer Bohm ikke sit metateoretiske ståsted, men det er tydeligt, at der er en
række paralleller til det fænomenologiske perspektiv. Ligesom dialog kan indplaceres som én af
flere mulige samtaleformer, kan dialog, jf. kapitel 2, indplaceres i forskellige metateoretiske
kommunikationsrammer.
I en behavioristisk og en kognitiv kommunikationsforståelse vil dialogen have til formål at sikre,
at ens budskab er blevet korrekt forstået på modtagersiden. I en fænomenologisk forståelsesramme, som anlægges her, defineres dialog som en samtale, der gennem fælles granskning og
fælles refleksion har til formål at øge forståelsen af såvel vores eget som andres verdensbillede:
”Dialogue, as I define it here, is about a shared inquiry, a way of thinking and
reflecting together. It is not something you do to another person. It is something you
do with people. Indeed, a large part of learning this has to do with learning to shift
your attitudes about relationships with others, so that we gradually give up the effort
to make them understand us, and come to a greater understanding of ourselves and
each other.” (Isaacs, 1999, p. 9).
I dialogteorien fremstilles dialogen som en samtale uden andet formål end at udforske og
granske de verdensbilleder, der er repræsenteret i samtalen, samt de værdier og antagelser, de
respektive verdensbilleder er baseret på. Dialogens formål er at bygge bro mellem individer eller
grupper af individer, der taler forskellige sprog, handler på baggrund af forskellige værdier og
grundlæggende antagelser og med forskellige tanke- og handlemønstre. Dialogsessionernes
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formål er at gøre disse forskelle og årsagerne til forskellene synlige, bevidste og legitime for
derved at føre til bedre kommunikation og større forståelse (Isaacs, 1999; Ellinor & Gerard,
1998).
Deltagerne skal også blive bevidste om og reflektere over samtalens forløb og karakter (f.eks.
dialog vs. debat og diskussion) samt de faktorer, der er afgørende herfor, herunder primært de
tanke- og handlemønstre, der udspringer af deltagernes verdensbilleder, kollektive erfaringer og
sociale mønstre. I dialogteorien fokuseres der på, at dialogens primære formål er større forståelse
mellem dialogdeltagerne, og dialog bliver derfor også i nogle sammenhænge kaldt ”The
Understanding Process” (Flick, 1998).
Det afgørende for Bohm og Isaacs og andre, der har beskæftiget sig med dialog, er, at selve
dialogsessionen ikke har til formål at løse hverdagsagtige problemer. Det primære formål med
dialog er at etablere et forum, hvor deltagerne i fællesskab kan afsøge og granske tanke- og
handlemønstre, deres kollektive baggrund, deres personlige prædispositioner samt rigiditeten af
deres individuelle og kollektive antagelser (Isaacs, 1999). I dialogsessioner er der derfor ikke
nogen dagsorden, ligesom der heller ikke er nogen opgave, der skal løses:
” (…) while the process encourages people to have a shared intention for inquiry, it
does not have an agenda, a leader, or a task. Dialogue does require a facilitator
initially, who can help set up this field of inquiry and who can embody its principles
and intention. But by deliberately not trying to solve familiar problems in a familiar
way, dialogue opens a new possibility for shared thinking.” (Isaacs, 1994, p. 48).
Det er klart, at dialogen på længere sigt skal hjælpe til at løse hverdagens problemer, men mens
deltagerne lærer at udvikle dialogen, har dialogen intet andet formål end at øge forståelsen
mellem deltagerne og træne deltagernes dialogkompetence.
I dette projekt er dialogudviklingen grebet anderledes an, idet dialogsessionerne er integreret
med allerede eksisterende møderækker, og idet de emner, der tages op i dialogsessionerne, er de
emner, deltagerne i forvejen havde sat på dagsordenen. I min forståelse af dialogudvikling har
jeg altså tilføjet det formål med dialogsessionerne, som den hidtidige dialogteori har afvist: At
formålet med dialogsessionerne ikke kun er at øge forståelsen og bedre kommunikationen
mellem deltagerne, men i lige så høj grad er at løse konkrete problemer. Dialogsessionerne får
dermed tilføjet et mere direkte, funktionelt formål, nemlig at løse konflikter, der hidrører fra
tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder, at gøre beslutningsprocesserne mere effektive, at
give beslutningerne et kvalitativt løft, at tænke kreativt og utraditionelt etc.
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Dialog bliver dermed mere end bare en kommunikationsteknologi. Dialog bliver en problemformulerings- og problemløsningsteknologi, som er integreret i den daglige praksis. Problemformuleringen og problemløsningen er baseret på en refleksion over vores eksisterende viden,
over vores sprog og over vores erfaringer.
Dialogens centrale element er den kollektive granskning:
”Dialogue can initially be defined as a sustained collective inquiry into the
processes, assumptions, and certainties that compose everyday experience.” (Isaacs,
1994, p. 41).
En sådan kollektiv granskning forudsætter suspension. I dialogsessionerne lærer deltagerne
gradvist at suspendere deres verdensbilleder og deres defensive rutiner og udforske årsagerne til
den defensive adfærd. Dermed bliver dialogen en teknologi, der kan bruges som løftestang i
forandringsprocesser i organisationer:
“If people can be brought into a setting where they, at their choice, can become
conscious of the very process by which they form tacit assumptions and solidify
beliefs, and be rewarded by each other for doing so, then they can develop a common
strength and capability for working and creating things together. This free flow of
inquiry and meaning allows new possibilities to emerge. This capability exists in
every community, but in most organizations it is dormant. Dialogue allows it to be
awakened.” (Isaacs, 1994, p. 41-42).
Dialogens grundtanke er altså, at dialogen kan fungere som et redskab til at skabe ny forståelse
og fælles mening for derigennem at skabe et nyt fundament af tanke- og handlemønstre.
Dialogen nøjes derfor ikke kun med at løse problemer – dialogen opløser problemer, fordi der
tages fat på årsagen til problemerne og ikke symptomerne (Isaacs, 1999). Dermed løser dialogen
ikke kun ét problem ad gangen, men skaber et fundament, som kan løse en række fremtidige
problemer.
Dialogens formål er altså mangefacetteret. Med udgangspunkt i det fænomenologiske metaperspektiv og den indledende præsentation af dialogens karakteristika, er de væsentligste formål
med dialogen i organisatorisk sammenhæng følgende:
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•

At hindre handlingslammelse, konflikter, forvirring etc. som følge af
inkompetent eller utilstrækkelig håndtering af tilstedeværelsen af forskellige
verdensbilleder.

•

At skabe bedre og mere effektiv kommunikation og derigennem effektivisere
beslutningsprocesser. Hvis grupper kan kommunikere mere effektivt, vil de
f.eks. hurtigere nå frem til en løsning på de problemer, de skal løse. Selv om
dialogudviklingen indledningsvis kræver tid, er ét af dialogens formål at spare
tid. Dialog kan forhindre brandslukning, jf. næste punkt.

•

At tilvejebringe kvalitativt bedre løsninger. Det kvalitative løft kan komme
som følge af en øget kreativitet, fordi tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder udnyttes konstruktivt, således at der præsenteres flere forskellige
perspektiver på de problemstillinger, gruppen skal finde en løsning på. Det kan
også komme som følge af, at gruppen løser årsagen til problemet i stedet for at
behandle de symptomer, som problemet skaber. Eller det kan komme som
følge af en granskning af de forskellige verdensbilleder.

•

At øge læringskapaciteten. Manglende dialog kan hindre grupper i at finde
løsninger, fordi gruppens tanke- og kommunikationsprocesser hindrer dem i at
finde frem til det reelle problem, jf. andet punkt ovenfor.

De væsentligste midler hertil er jf. kapitel 2 og ovenstående følgende:
• At øge aktørernes bevidsthed om, at de arbejder ud fra forskellige mentale
modeller, og at de kategorier, de anvender til at inddele verden i, er socialt
tillærte konstruktioner af en objektiv virkelighed og dermed arbitrære. Det
indebærer for det første, at andre kan have lige så gyldige måder at opdele
virkeligheden på, og for det andet at vore kategorier kan hindre os i at lære, fordi
vores kategorier og vores verdensbillede udgør ”sandheden” for os, hvorfor vi
ikke stiller spørgsmålstegn derved, jf. historien om næbdyret.
• At gøre aktørerne bevidste om de tanke- og kommunikationsmønstre, der er i
gruppen. Bevidsthed er den primære nøgle til at ændre tanke- og
kommunikationsmønstrene.
• At skabe større forståelse mellem aktørerne ved at bygge bro mellem forskellige
verdensbilleder og skabe fælles mening. I gestaltpsykologiske termer handler det
om at gøre deltagerne i stand til at kunne se og forstå modpartens figurer og
dermed midlertidigt danne fælles figurer.
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• At gøre deltagerne bevidste om, hvordan deres respektive verdensbilleder
manifesterer sig i samtalen, samt at opøve deres evne til at udøve
epoché/suspension, dvs. midlertidigt suspendere deres verdensbillede i
bestræbelserne på at forstå andres verdensbillede.
• At øge deltagernes bevidsthed om, hvordan tidligere erfaringer kan føre til
”fikserede gestalter”, dvs. at man vha. kompletteringsmekanismer fylder de
manglende data til at kunne danne en figur eller et (næsten) objektivt billede af
en given situation ud med erfaringer fra tidligere situationer.

3.2: David Bohm’s dialogteori
Med en indledende definition af, hvad dialog er, og hvordan dialogen som samtaleform adskiller
sig fra andre samtaleformer, er der forhåbentlig opnået en intuitiv forståelse af, hvad dialog er.
Der mangler dog en præcisering og en operationalisering af dialogbegrebet og dets bestanddele,
således at der kan tilføjes domænespecifikke byggeklodser til dialogudviklingsmodellen. De
domænespecifikke byggeklodser har primært det formål, at de indgår som elementer i den
dialogkompetence, der i løbet af dialogudviklingsprocessen skal opnås af dialogdeltagerne.
I dette kapitel præsenteres to domænespecifikke dialogteoretikere og deres arbejde med dialog,
nemlig David Bohm og William Isaacs. Bohm’s dialogteori er forholdsvis abstrakt, generel og
teoretisk og må anses for at være en metateori om dialog. Bohm’s dialogteori giver ikke mange
konkrete handlingsanvisninger på, hvordan man udvikler dialog. Isaacs’ dialogteori er en
operationalisering af Bohm’s dialogteori, hvor der lægges vægt på udvikling af dialog i
organisationer og på praktiske redskaber til dialogudvikling.
Det er nok noget af en tilsnigelse at kalde Bohm’s arbejde med dialog for en egentlig teori om
dialog. Bohm’s teori er snarere en teori om den menneskelige tankevirksomheds indhold og
proces og de problemer, vores tankevirksomhed skaber for vores kommunikation med andre.
Bohm’s grundlæggende tese er, at tanken er et begrænset medium. På baggrund af personlige
oplevelser i forbindelse med sin egen forskning inden for kvantefysik har Bohm udviklet en teori
om de besværligheder og problemer, menneskets tankevirksomhed fører med sig. For at undgå
disse besværligheder foreslår Bohm, at vi lærer at forholde os til den objektive virkelighed på en
anden måde. Det kan foregå på det individuelle eller på det kollektive niveau. På det kollektive
niveau foreslår Bohm, at denne læring foregår i dialogsessioner.
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Hos Bohm opfattes dialogen som en mangefacetteret proces, der ikke kun omhandler
kommunikation mellem flere parter, men også omhandler menneskets oplevelse af og forholden
sig til virkeligheden. Derfor indebærer dialogen ikke kun faktorer vedrørende vores
kommunikation med andre – den indebærer først og fremmest en granskning af vores værdier,
vores antagelser om virkeligheden, vores tankemønstre, vores hukommelse, vores kulturelle
myter, vores identitet og meget andet.
Bohm var fysiker, og meget af hans arbejde inden for kvantemekanikken afspejler sig i hans
dialogteori. Selv om Bohm gjorde oprør mod Bohr’s filosofiske tanker om, at der ikke gives
nogen billeder af virkeligheden, så er det tydeligt, at der er en del paralleller mellem Bohm’s
dialogteori og fænomenologien.

3.2.1: Fysikeren David Bohm
David Bohm (1917-1992) var uddannet fysiker og beskæftigede sig i sin egenskab af forsker
inden for fysikkens verden primært med kvanteteorien. Siden hen begyndte Bohm også at
beskæftige sig med filosofi og ontologi og skrev flere værker om tankevirksomhed og dialog.
Det er naturligvis Bohm’s filosofiske landvindinger, der er af interesse her, men for at forstå
baggrunden for Bohm’s dialogteori, er det nødvendigt at kaste et blik på Bohm’s arbejde inden
for kvanteteorien. Bohm trækker en række paralleller fra kvantemekanikken til den
menneskelige tankevirksomhed.
Inden for kvantemekanikken skelner man mellem det matematiske apparat, der bruges til at
beskrive småpartiklers verden, på den ene side og fortolkningen af kvantemekanikken på den
anden side.
I den klassiske, newtonske fysik eksisterer der en objektiv viden om faste legemer i mekanisk
vekselvirkning, men i kvantemekanikken opdagede man, at der ikke eksisterer en objektiv viden
om småpartiklers adfærd. Småpartikler kan opføre sig både som partikler og som bølger. Når to
billardkugler støder sammen, kan deres bevægelsesbaner nøje forudsiges, men en tilsvarende
præcis forudsigelse af småpartiklers adfærd kan ikke foretages. De må i stedet baseres på
sandsynligheder. Samtidig må man også forlade den klassiske fysiks tanker om den objektive
iagttager, fordi selve iagttagelsen også synes at indvirke på elektronernes opførsel (Ravn, 1994;
Peat, 1997).
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Men en ting er, hvad matematiske formler kan udtrykke, noget andet er fortolkningen af dem:
Hvordan ser kvanteverdenen i det hele taget ud? Hvad betyder formlerne ”i praksis”?
I København advarede Niels Bohr mod at bruge klassiske billeder til at beskrive kvantevirkeligheden. Bohr’s konklusion var, at elektronen ikke har nogle egenskaber i sig selv, men
først får det, når den indgår i en bestemt forsøgsopstilling. Ifølge den såkaldte københavnerfortolkning kan man ikke tale om en elektron som enten partikel eller bølge, fordi man ikke kan
tale om elektronen uafhængigt af den anvendte forsøgsopstilling. Bohr’s argument var, at når en
elektrons egenskab synes at være påvirket af iagttagelsessituationen, og når kvantemekanikken
forlader sig på sandsynligheder og ikke et præcist matematisk forudsigelsesapparat, så er
objektiv viden om verden ifølge kvantemekanikken ikke mulig. Det var et afgørende brud med
den klassiske newtonske fysik. I kvanteverdenen gives der ingen billeder af virkeligheden, mente
Bohr (Ravn, 1989). Dette er siden blevet kaldt Københavnerskolens billedforbud.
I 1951 færdiggjorde Bohm en lærebog i kvantemekanik, hvori han blandt andet redegjorde for
københavnerfortolkningen. Bohm sendte sin lærebog til både Bohr og Einstein i håbet om at få et
svar. Bohr svarede aldrig, men Einstein inviterede Bohm til en snak. Einsteins reaktion på bogen
var, at den var glimrende og beskrev københavnerfortolkningen på den klarest mulige måde.
Einstein opponerede dog kraftigt mod københavnerfortolkningen og var langt fra overbevist om
teoriens gyldighed. Han mente, at kvanteteorien var ufuldstændig og kun et skridt på vejen til en
mere dybtgående og favnende teori. Einstein var især kritisk over for kvantemekanikkens
sandsynlighedsregning og mente, at sandsynligheder blot var et udtryk for uvidenhed. ”Gud
spiller ikke terning med verden,” sagde Einstein (Peat, 1997).
Samtalerne med Einstein gjorde Bohm mere og mere kritisk over for Bohr og Københavnerskolen. Bohm havde tidligere været skeptisk over for Bohr’s udlægning af kvantemekanikken,
og samtalerne med Einstein hjalp Bohm til en afklaring af Bohm’s egne forbehold over for
teorien.
I sit efterfølgende arbejde med kvanteteorien gjorde Bohm oprør mod Bohr og københavnerfortolkningen. Uenigheden med Bohr lå ikke i de matematiske beregninger til at beskrive
småpartiklers adfærd, men i spørgsmålet om fortolkningen af, hvordan kvanteverdenen ser ud
(Ravn, 1989; Peat, 1997). Bohm var således ikke uenig med Bohr eller andre kvantefysikere i,
hvilke formler og ligninger der skal bruges, når der skal foretages beregninger og forudsigelser
inden for kvanteverdenen, men Bohm var stærkt uenig med Bohr i, hvilket billede af
virkeligheden formlerne og ligningerne giver (Peat, 1997; Ravn, 1989, 1994).
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Bohm reagerede især på billedforbudet og udfordrede Bohr’s måde at håndtere anskueliggørelsesproblemet. Bohr’s håndtering af anskueliggørelsesproblemet ved at lade være med at tale
om det, var ikke tilfredsstillende for Bohm, og han fandt Københavnerskolens billedforbud
ulogisk. Han forstod ikke, hvad der var særligt ved iagttagelsessituationen, når det gjaldt
kvantemekanikken. Bohm mente, at der var nogle skjulte variable, som angav en dybere og mere
subtil sammenhæng mellem fysiske legemer, end at iagttagerens bevidsthed på mirakuløs vis
havde indflydelse på småpartiklers adfærd (Ravn, 1989).
For Bohm var det særlige ved kvantemekanikken hverken objektivitetens sammenbrud eller
iagttagerens påvirkning af småpartiklers adfærd. Det særlige bestod for Bohm i, at kvantemekanikken gav anledning til et holistisk virkelighedssyn, hvor helheden var det primære, og de
adskilte legemer, såsom partikler, iagttagere etc., det sekundære, som var afledt af en
fundamental helhed (Ravn, 1989). Det iagttagne kunne i Bohm’s bevidsthed ikke adskilles fra
iagttageren, og Bohm mente, at den helhed, der gjaldt ved iagttagelsessituationen, når det drejede
sig om småpartikler, havde generel gyldighed og gjaldt alle universets fænomener (Ravn, 1989).
I 1952 udkom Bohm’s første artikel om skjulte variable i kvantemekanikken. Reaktionen
udeblev ikke. Bohm blev voldsomt kritiseret for at gå i rette med den eksisterende teori. Bohr
havde med kvantemekanikken og billedforbudet bevæget sig langt væk fra den determinisme,
der tidligere havde præget den klassiske fysik, og Bohm argumenterede nu for, at partiklers
bevægelse var forudbestemt af nogle skjulte variable. Københavnerskolens billedforbud var på
dette tidspunkt alment accepteret blandt fysikere, og Bohm blev i Bohr’s skygge betragtet som
reaktionær. Tidligere venner og kollegaer vendte ham ryggen og betragtede artiklen som et
udtryk for ungdomsoprør og kætteri. I det videnskabelige miljø ignorerede man Bohm’s artikel.
Samtidige fortolkninger af kvanteteorien blev inddraget i lærebøger og artikler, men Bohm’s
artikel blev i det store og hele forbigået (Peat, 1997).
Denne reaktion kom til at præge Bohm’s liv både privat og professionelt. Bohm oplevede
igennem sin forskerkarriere at blive mødt med fordomme og dogmer, og privat var han frustreret
over den manglende vilje hos en stor del af sine kollegaer til at grave dybere, hvor de i stedet
stillede sig tilfreds med den eksisterende viden som om, det var fakta. Bohm opfordrede i stedet
sine kollegaer til en åben drøftelse og påpegede, at de hindrede ny viden og ny læring ved
stædigt at holde sig til den viden, som de betragtede som fakta, uden at de dog kunne komme
med fornuftige forklaringer på væsentlige skismaer. Bohm opfordrede til dialog – et koncept han
senere skulle udvikle til at betyde en samtale, hvor alt kan diskuteres og granskes, og hvor nye
ideer og synsvinkler kan opstå uden at blive mødt med dogmer og fordomme.
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Dialogen udeblev, og Bohm følte sig udstødt af fysikkens miljø. Oplevelsen prægede tydeligvis
Bohm, og ud over dialogteorien beskæftigede han sig i sine senere år med spørgsmålet om,
hvordan ny viden opstår inden for videnskaberne. I et af sine værker kobler Bohm dette arbejde
sammen med dialogteorien og spørger:
”Is it possible for science to operate in a radically new way, in which fundamentally
different ideas are considered together and new perceptions made between them?”
(Bohm & Peat, 2000, p. 63).
Professionelt søgte Bohm dybere og blev mere filosofisk orienteret. I 1960’erne stødte Bohm på
en bog af den indiske filosof Jiddu Krishnamurti. Bohm blev inspireret af Krishnamurti’s
betragtninger. De mødtes siden hen, og deres mangeårige dialog blev afgørende for Bohm’s
fremtidige virke.
Krishnamurti præsenterede Bohm for sit arbejde omkring den måde, vi forholder os til tanker på.
Krishnamurti påpeger det problematiske i, at man normalt opfatter tanken og den, der tænker,
som adskilte. Normalt tror tænkeren, at han er adskilt fra tanken, og at han dermed kan
kontrollere tanken, observere den objektivt og påvirke resultatet af tankeprocessen. Men, siger
Krishnamurti, tænkeren kan ikke adskilles fra tanken. Tanker inkluderer også følelser,
hukommelse etc. Tankens afhængighed af tidligere oplevelser, følelser, erfaringer mv. kan være
nyttig i praktiske sammenhænge, f.eks. når man kører bil, men i andre sammenhænge kan det
give anledning til forvirring og konflikter. I samtaler med andre reagerer vi f.eks. ikke kun på
den nuværende situation og den bemærkning, modparten kommer med i nu’et. Vi reagerer i høj
grad på hele vores mentale billede af modparten og af situationen. Tidligere erfaringer med
samme emne, med samme person eller samme kontekst har afgørende betydning for, hvordan vi
reagerer (Peat, 1997).
Krishnamurti’s tanker havde mange paralleller til Bohm’s begyndende teori om den
menneskelige tankevirksomhed. På baggrund af sin forskning inden for kvantemekanikken og på
baggrund af de personlige erfaringer, han havde haft som forsker, udviklede Bohm en dialogfilosofi, hvor hovedtanken var, at iagttageren ikke kan adskilles fra det iagttagne, og at alting
hænger sammen i en ubrydelig helhed.
Bohm redegjorde aldrig for sit teoretiske ståsted, men som det fremgår af det ovenstående, er der
mange paralleller mellem Bohm’s og Krishnamurti’s tankesæt og det ontologiske fundament
inden for fænomenologien og gestaltpsykologien. Dannelsen af subjektive fænomener ud af en
objektiv virkelighed, eksistensen af subjektive verdensbilleder, mangel- og kompletterings78
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mekanismernes betydning for den måde, vi bruger erfaringer på, og på den måde, vi reagerer på i
givne situationer, samt den holistiske tankegang findes således både inden for fænomenologien
og i Bohm’s og Krishnamurti’s tankesæt.

3.2.2: Dialogteoretikeren David Bohm
Et møde mellem Bohr og Einstein blev startskuddet til, at Bohm begyndte at interessere sig for
sprog og kommunikation. På Princeton University blev der holdt en fest til ære for Bohr, som
Einstein deltog i. Formålet med festen var at bringe de to videnskabsmænd, som engang havde
haft et meget nært forhold, men som på grund af deres forskellige ”trosretninger” inden for
fysikken var kommet på kollisionskurs, sammen igen. De to videnskabsmænds uenigheder
afspejlede sig tydeligt til festen – de opholdt sig i hver deres ende af rummet og snakkede ikke
sammen. Bohm var overbevist om, at deres kontroverser skyldtes deres sprogbrug. Bohr og
Einstein talte om deres ideer på et ganske almindeligt hverdagssprog, og Bohm opdagede, at de
to tillagde de samme ord og koncepter forskellige betydninger, hvilket resulterede i, at
forståelsen mellem dem brød sammen. Bohm udgav sammen med en kollega paperet ”On the
Failure of Communication Between Bohr and Einstein”. Det blev først publiceret efter hans død,
4

men paperet angiver startskuddet til Bohm’s kobling af sprog og tanke, som senere skulle blive
til hans teori om dialog.
Bohm begyndte at analysere, hvordan sproget er med til at fordreje vores opfattelse af virkeligheden, dels fordi sproget ikke er et neutralt kommunikationsmedium, og dels fordi sproget får os
til at opfatte verden på en statisk og fragmentarisk måde. Brugen af navneord er ifølge Bohm
blot ét af sprogets måder at narre os til en fragmentarisk opfattelse af verden. Ordet papir
signalerer f.eks. noget statisk og uforanderligt, selv om vi godt ved, at papiret hele tiden undergår
en forandring og langsomt formulder. Når vi siger, at "det regner", så ligger der en implicit
forståelse af et "det", som foretager handlingen "at regne". Det ville være mere præcist at sige, at
"regn finder sted" (Bohm, 1986).
Bohm eksperimenterede herefter en del med lingvistik og udviklede blandt andet et kunstigt
5

sprog, rheomodus, som udelukkende var baseret på verber. Bohm eksperimenterede en del med
4

Bohm’s tankebegreb er at sidestille med begrebet verdensbillede, jf. kapitel 2. Andre teoretikere som f.eks. L.S. Vygotski har
også beskæftiget sig med forbindelsen mellem verdensbillede og sprog, men da Bohm ikke bruger mange referencer i sine bøger
og artikler, så er det svært at afgøre, i hvor høj grad han er inspireret af andre, der har beskæftiget sig med lignende emner.
5
Tanken om et verbumbaseret sprog kan lyde bizar, og Bohm blev også afvist af de fleste samtidige lingvister. Bohm’s glæde
var derfor stor, da han en del år senere mødtes med en gruppe indianere, som talte et sprog, der i høj grad var baseret på verber. I
denne gruppe fik sproget den fornødne opmærksomhed, og her så Bohm tanken om hans forståelse af en dialog ført ud i livet.
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rheomodus-sessioner, hvor deltagerne udelukkende benyttede sig af Bohm’s rheomodus-sprog.
Arbejdet med rheomodus-sproget blev hurtigt skrinlagt, men erfaringerne fra rheomodussessionerne og interessen for sprogets tilknytning til deltagernes verdensbillede blev bragt videre
i Bohm’s videre arbejde.
I slutningen af 1960’erne er det, som om Bohm’s forskning inden for kvantefysikken og hans
frustration over kollegaernes mere end skeptiske modtagelse af hans teorier, hans tidligere
samarbejde med Krishnamurti samt hans interesse i filosofi og lingvistik smelter sammen. Bohm
udvikler først sit koncept om helhed og den indfoldede orden, som han strækker langt ud over
fysikkens domæne, og på baggrund heraf siden hen sin dialogteori.
Proprioceptionsbegrebet blev afgørende for Bohm’s dialogteori. Proprioception kaldes også
populært for ”stillingssans” og betegner menneskets evne til at vide, hvor vores lemmer er
placeret, også selv om vi holder øjnene lukkede. Hjernen modtager hele tiden feedbacksignaler
om, hvor vores lemmer er, og hvad de foretager sig, men proprioceptionssansen kan være mere
eller mindre udviklet. Vi er alle i stand til med lukkede øjne at sige, om vores arme er bøjede
eller strakte, men vi er f.eks. ikke alle i stand til at bøje armen i en nøjagtig 45 graders vinkel.
Proprioception er dog noget, der kan trænes. F.eks. træner balletdansere foran et spejl for at
træne en nøjagtig placering af arme og ben, og efter års træning vil en god balletdanser ikke
behøve spejlet for at vide, om ben og arme er placeret rigtigt.
Bohm mente, at vi mangler en tilsvarende evne til at vide, hvordan vi tænker, en slags
tankeproprioception. Det er muligt, at vi modtager feedbacksignaler om, hvordan vi tænker, og
hvad der er afgørende for vores tænkemåde, men signalerne blokeres. Vi er ikke bevidste om,
hvordan vi tænker, når vi tænker. Det eneste, vi er bevidste om, er tænkningens produkt, altså
individuelle tanker, følelser og intentioner (Bohm, 1996; Peat, 1997).
Bohm forklarer, at alt kan spores tilbage til vores tankevirksomhed. Mere præcist kan vores
manglende proprioceptionsevne spores tilbage til, at vores tankevirksomhed skaber en række
problemer, men vores tanker fortæller os samtidig, at de ikke har skabt problemerne. Deri ligger
hele tankevirksomhedens problematik og årsagen til, at det er så svært at udvikle dialog:
”Fragmentation is one of the difficulties of thought, but there is a deeper root, which
is that thought is very active, but the process of thought thinks that it is doing nothing
– that it is just telling you the way things are. (…) The point is: thought produces
results, but thought says it didn’t do it. (Bohm, 1996, p. 10).
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I en uddybning viser Bohm’s lingvistiske interesse sig igen. Bohm forklarer, hvordan sproget
understøtter tankerne i at tro, at de opfatter virkeligheden, sådan som den er. F.eks. vil individets
reaktion i nu’et være påvirket af tidligere oplevelser, men individet er ikke bevidst om dette.
Bohm eksemplificerer problemstillingen ved at påpege, at der er stor forskel på ”thinking” og
”thoughts” og tilsvarende på ”feelings” og ”felts”:
"In dialogue people were made aware of the difference between thought and
thinking. Thinking, for Bohm, is an active movement, while thoughts are fixed forms
based on responses to memory and the past. Analogously, Bohm suggested, there
was the difference between feelings and 'felts'. 'Felts,' like thoughts, are fixed forms
based on reactions to past feelings. When people say that they 'trust their feelings,'
Bohm was quick to point out that they were generally operating not from feeling
itself but from 'felts'." (Peat, 1997, p. 289).
I Bohm’s argumentation ses der paralleller tilbage til kapitel 2’s kompletteringsmekanismer,
hvor der blev argumenteret for, at man f.eks. ikke er bevidst om, hvordan erfaringer er afgørende
for den måde, man reagerer på i en bestemt situation, men ved at bevidstgøre disse processer,
kan man stille spørgsmålstegn ved gyldigheden af de erfaringer, man bruger som fyld og dermed
nå frem til ny erkendelse.
Denne evne til at blive bevidst om og reflektere over, hvordan vi tænker og hvorfor, og hvor
tankerne stammer fra, og hvad de gør ved vores kommunikation og vores adfærd, er
udgangspunktet for Bohm’s dialogteori.
Bohm holdt i sine senere år mange dialogsessioner, hvor han afprøvede sine tanker om dialog i
praksis.
Dialogsessionerne har i Bohm’s forståelse flere formål: For det første handler dialog om
udvikling og ændring af et kollektivs handlemåde. For det andet kan dialog være et redskab til at
bevidstgøre og måske på sigt ændre individets og kollektivets tænkemåde. For det tredje handler
dialog om at lade forskellige og nogle gange konflikterende verdensbilleder komme til udtryk.
Dialogprocessen er bygget således op, at forskellige verdensbilleder og forskellige synspunkter
kan komme til udtryk på en konstruktiv måde, primært fordi dialogsessionerne ikke har til formål
at nå frem til en løsning eller et kompromis – i Bohm’s dialogforståelse er det dialogen i sig selv,
der er målet.
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Bohm’s dialogteori er derfor ikke så meget en teori om, hvordan man udvikler dialog, men mere
en filosofi om tænkemåder og metakognition og om, hvordan vores tænkemåde skaber en række
problemer. Dialog er Bohm’s forslag til, hvordan disse problemer kan undgås og løses.
Grundelementerne i Bohm’s dialogteori er helhed og den indfoldede orden, forholdet mellem
tænkning og virkelighed, fragmentering og helhed samt suspension.

3.2.3: Helhed og den indfoldede orden
At forstå virkeligheden som et sammenhængende hele har været overskriften for Bohm’s
arbejde, både inden for fysikken og inden for hans dialogfilosofi.
Bohm skelner i sin helhedsbaserede virkelighedsforståelse mellem to former for orden: Den
udfoldede orden og den indfoldede orden.
Bohm kaldte den klassiske fysiks beskrivelse af uafhængigt eksisterende ting for ”den udfoldede
orden”. Den udfoldede orden kan beskrives ved hjælp af koordinatsystemer, lysbølger etc. Men,
siger Bohm, denne udfoldede orden er en grov repræsentation af virkeligheden. Der er en helhed,
som går forud for tingenes adskilte eksistens. Denne helhed kalder Bohm for den indfoldede
orden (Bohm, 1986; Ravn, 1994).
Inden for fysikken henviser den indfoldede orden til den ubrydelige helhed, hvor stof har sit
udspring. Tager man f.eks. to partikler fra samme system og adskiller dem, så vil der være en
overensstemmelse i de to partiklers adfærd, der tyder på, at de er forbundet på trods af deres
rumlige adskillelse. Forbindelsen mellem de to partikler opretholdes af den indfoldede orden
(Ravn, 1989).
Den indfoldede orden repræsenterer helheden, hvor alting er foldet ind i hinanden, så den enkelte
del indeholder information om helheden, på samme måde som et agern indeholder information
om hele egetræet (Isaacs, 1999). Bohm brugte også hologrammet som et billede på den
indfoldede orden. Et hologram er netop karakteriseret ved, at man i en afgrænset del af
hologrammet kan se hele den holograferede genstand, dvs. at helheden er indfoldet i hver del i
hologrammet (Bohm, 1986, 2000; Ravn, 1989).
Inspireret af fysikkens verden har Bohm brugt den indfoldede orden som metafor i sin teori om
tanke og bevidsthed (Isaacs, 1999). På samme måde som to partikler synes adskilte, men er

82

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 3: Dialogudviklingsteori

forbundet af en ubrydelig helhed, forsøger vi gennem vore tanker at holde ting adskilt, som er
holdt sammen af en ubrydelig helhed.
Den udfoldede orden udspringer af den indfoldede orden, men det er kun en del af den
indfoldede orden, der på ethvert givent tidspunkt bliver udfoldet:
”While the explicate unfolds from the implicate, then folds back again, it is
impossible to unfold the totality of the implicate into the explicate. Only a part of the
implicate can ever be unfolded at any one time; the rest remains inaccessible to our
explicate world. (…) The underlying implicate order of the electron is unknown; all
we see is its wave, or particle, appearance in the explicate order of laboratory
experiments.” (Peat, 1997, p. 262).
Bohm brugte en flod som billede på, hvordan en lille del af den indfoldede orden på et givent
tidspunkt bliver udfoldet. Den udfoldede orden består af de hvirvler, der opstår på flodens
overflade, mens den indfoldede orden består af flodens dybereliggende strømme. Hvirvlerne er
midlertidige, sekundære manifestationer af de primære, nemlig strømmen (Bohm, 1996, 2000).
Det er muligt at skabe en direkte oplevelse af den indfoldede orden. Bohm bruger et musikstykke
som eksempel. Enhver tone kan opfattes individuelt, men når tonen indgår i en melodi, opfattes
den i melodiens kontekst, hvor de foregående toner huskes, og hvor hver ny tone skaber
forventning om de næste toner. Hver tone indeholder derfor information om hele melodien, og
hver tone høres som en melodi. Hvis vi hørte hver tone for sig, ville vi ikke opfatte tonerne som
en melodi (Bohm, 2000). Bohm argumenterer for, at vi inden for kunstens verden tit får en
direkte oplevelse af den indfoldede orden, og han ser en sammenhæng mellem denne direkte
oplevelse og den kreativitet, der dominerer i kunstens verden. Men i stort set alle andre
sammenhænge, siger Bohm, ignorerer vi den indfoldede orden og forholder os kun til den
udfoldede orden:
”Through habits of thought and language, people have come to take the explicate
world of succession as the true ground and the implicate and generative orders as
something that is secondary to such a ground in the explicate world. It is therefore
particularly important that this view be turned around in order to understand reality
more deeply.” (Bohm & Peat, 2000, p. 190).
Bohm’s pointe er altså, at den udfoldede verden i vores tanker bliver opfattet som virkeligheden.
Vi er ikke bevidste om, at der er en indfoldet orden bag den udfoldede orden, og Bohm’s
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argument er, at det får os til at tænke fragmentarisk. Vi ser fragmenterede objekter og glemmer
de skjulte variable og den ubrydelige helhed bag den udfoldede orden, vi betragter. Problemet,
siger Bohm, er ikke, at vi forsøger at adskille ting, som i princippet ikke kan skilles ad. Det er
nødvendigt for at nedbryde problemer i håndterlige og analyserbare størrelser. Problemet er, at vi
glemmer, at det er vores tanker, der har produceret denne adskillelse, og at vi senere tager denne
adskillelse for givet. Vi betragter altså kun den udfoldede orden med dens grove og
fragmenterede tilsynekomster af virkeligheden og glemmer eller ignorerer den indfoldede orden
(Bohm, 1994, 1996, 2000).
Bohm giver mange eksempler på, hvordan vores tanker producerer fragmenter, som vi så anser
for at være naturgivne og ikke producerede af vores tanker. Et af hans mest brugte eksempler er
landegrænser. Bohm påpeger, at selv om det er os mennesker, der har konstrueret landegrænser,
så opfører vi os som om, landegrænser er noget naturgivent. Engang udgjorde kontinenterne en
ubrydelig helhed. Så kom mennesket og lavede lande og landegrænser og har siden opført sig
som om, landegrænserne er naturgivne og altid har været der. Det fører ifølge Bohm til en
fragmentarisk tankegang, som fører til krig og konflikter, og som f.eks. umuliggør løsningen af
miljøproblemer, som ikke tager hensyn til menneskets konstruktion af landegrænser (Bohm,
1996).
Det er ikke svært at forestille sig, hvad en fragmentarisk tankegang medfører af problemer i en
organisation. Arbejdet i organisationer er organiseret omkring en struktur og nogle
arbejdsfunktioner, som – selv om det er arbitrære opdelinger – bliver taget for givet og til tider
indædt forsvaret. I hospitalssektoren er der talrige eksempler på, at faggrænser bliver taget for
givet som noget naturgivent i en sådan grad, at det kan hindre løsningen af tværfaglige opgaver.
Så bliver parolen om "patienten i centrum" glemt, og diskussionen om faggrænser og jobglidning
tager over. I stedet for at huske, at den hidtidige måde at fordele arbejdsopgaverne på, er
menneskeskabt, og at det måske var værd at overveje andre måder at strukturere arbejdet på,
forsvares faggrænserne, og resultatet bliver en dysfunktionel problemløsning og et miljø præget
af konflikter.
Bohm’s tanker om helhed og den indfoldede orden har også implikationer for forholdet mellem
tænkning og virkelighed.
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3.2.4: Forholdet mellem tænkning og virkelighed
Descartes hævdede, at der var et skel mellem det tænkende menneske og den verden, der
observeres, og vi handler stadig i vidt omfang som om, den, der tænker, er adskilt fra og
uafhængig af den virkelighed, han tænker på, hvilket for Bohm udgør et helt fundamentalt
problem (Bohm, 1986).
For Bohm er virkeligheden en dynamisk proces. Én af Bohm's centrale pointer er, at hvis vi
adskiller tanke og virkelighed og bagefter udtrykker vores tanker omkring virkeligheden, så
opstår der et fragmentarisk perspektiv, hvor viden og virkelighed er separate ting. Faren er, at
viden bliver noget statisk, som eksisterer uafhængigt af virkeligheden. Det er problematisk, hvis
virkeligheden er dynamisk. Så vil separationen af tanke og virkelighed bevirke, at tanken så at
sige tror, at den én gang for alle har indfanget og til stadighed indfanger hele virkeligheden
(Bohm, 1986). Fragmentationen bliver dermed selvopfyldende:
”Når denne tænkemåde imidlertid anvendes mere bredt på menneskets opfattelse af
sig selv og hele den verden, det lever i (dvs. på dets selvforståelse), så ophører
mennesket med at betragte de heraf følgende delinger som blot praktiske og
begynder at anskue og opleve sig selv og sin verden som faktisk opbygget af adskilt
eksisterende brudstykker. Da mennesket ledes af en fragmentarisk selvforståelse,
begynder det derfor at handle på en sådan måde, at det prøver at splitte sig selv og
verden op, så alting synes at modsvare dets måde at tænke på. Mennesket opnår
således et tilsyneladende bevis på korrektheden af sin fragmentariske selvforståelse,
skønt det selvfølgelig overser, at det selv, ved at handle i overensstemmelse med sin
tænkemåde, har frembragt den fragmentering, som nu synes at have en autonom
eksistens, der er uafhængig af menneskets vilje og ønsker.” (Bohm, 1986, p. 16-17).
Synden er ikke, at vi i vore tanker deler helheden op i kategorier. Synden er, at vi tror, det er
fakta, og at vi derfor holder op med at søge alternative forklaringer, og at vi derfor drager
konklusioner, som vi ikke tester eller stiller spørgsmålstegn ved. Det hindrer kreativitet og ny
læring (jf. historien om næbdyret).
Når man taler om fragmentation, er det vigtigt at skelne mellem opsplitning af et fænomen i
forskellige analytiske enheder og så arbitrære, konstruerede opdelinger af et fænomen.
Førstnævnte er som nævnt væsentlig for overhovedet at kunne analysere et fænomen. Det er den
sidstnævnte form for opsplitning, der er problematisk. At skille et ur ad i visere og urskive etc.
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kan være fornuftigt nok, når man skal reparere et ur. Anderledes er det, hvis man skal reparere et
ur, og for at skille det ad slår det i småstykker med en hammer (Bohm, 2000).
Konsekvensen af en sådan fragmentarisk tankegang er, at den vanskeliggør effektiv
problemløsning, fordi den kan føre til suboptimale løsninger, da man i sin nedbrydning til
analytiske enheder glemmer, at enhederne er bestemt af en helhed.
Igen står vores tankevirksomhed centralt hos Bohm. Bohm mener, at eftersom vi ser verden
6

igennem vores verdensbillede, så er det ikke os, men vores verdensbillede, der betragter verden.
Bohm påpeger, at det derfor er umuligt at adskille iagttageren fra det iagttagede (Bohm, 1996).
Iagttageren er det iagttagne:
”Therefore, at a certain stage the distinction between the observer and the observed
cannot be maintained, or as Krishnamurti used to say, the observer is the observed.
If you don’t put the two together, the observer and the observed – if you don’t put the
assumptions together with the emotions – then the whole thing will be wrong. If I say
I am going to look into my mind but I don’t consider my assumptions, then the
picture is wrong because the assumptions are looking. That is a common problem of
introspection. You say, ‘I am going to look at myself inwardly,’ but the assumptions
are not looked at – the assumptions are looking.” (Bohm, 1996, p. 70).
Dermed nærmer Bohm sig den fænomenologiske tankegang, idet han argumenterer for, at der
nok eksisterer en objektiv virkelighed, men at det ikke er muligt for os at iagttage den – ligesom
der findes en objektiv virkelighed i kvanteverdenen, som er styret af nogle skjulte variable, men
at vi kun ser den udfoldede orden og aldrig kan iagttage den indfoldede orden. Problemet er blot,
at vi ubevidst accepterer den udfoldede, fragmentariske orden som den objektive sandhed:
”Vi kunne også udtrykke det sådan, at ud fra denne vane betragtes tanken som
værende i direkte overensstemmelse med den objektive virkelighed. Siden tanken er
fuldstændig gennemtrængt af forskelle og sondringer, følger der heraf, at en sådan
vane får os til at se på disse som virkelige opdelinger, så verden derfor ses og
opleves som faktisk brudt op i fragmenter.” (Bohm, 1986, p. 17-18).

6

Bohm taler her om verdensbillede som bestående af assumptions. Andre steder henviser Bohm til Kuhn og taler om
verdensbilleder som bestående af symbolske generalisationer, metafysiske forestillinger, værdier og eksemplarer.
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Hvad værre er, siger Bohm: Vi opfatter forskellige versioner af den udfoldede orden og betragter
vores egen version som den absolutte sandhed. Med henvisning til sine kollegaer i fysikkens
sfære argumenterer Bohm for, at dialog og den absolutte sandhed ikke hører sammen:
”There are also the relativists, who say that we are never going to get at an absolute
truth. But they are caught in a paradox of their own. They are assuming that
relativism is the absolute truth. So it is clear that people who believe that they are
arriving at any kind of absolute truth can’t make a dialogue, not even among
themselves. Even different relativists don’t agree.” (Bohm, 1996, p. 38)
Bohm’s løsning er, at vi så at sige bringer den indfoldede orden ind i vores samtaler. Ved at
iagttage og italesætte egne og kollektive, grundlæggende antagelser kan tankens tavse infrastruktur synliggøres og underkastes en individuel og kollektiv granskning. Denne granskning
kan, hvis den baseres på nogle dialogteoretiske principper, føre til en ændring af individuelle og
kollektive tænke- og handlemønstre.

3.2.5: Bohm's dialogbegreb
Bohm's løsning på de problemer, vores tænkemåde skaber for os, er altså dialog. Den primære
hensigt med dialog er at gøre os opmærksomme på og bevidste om den fragmenterede vanetænkning. Dialogen har til formål at skabe en erkendelse af, at den fragmenterede tænkemåde
kun er én måde at anskue verden på og ikke er udtryk for, hvordan verden i virkeligheden er.
Kun derigennem kan vi ifølge Bohm løse de problemer, som vores tænkemåde skaber for os.
I dialogudviklingen sker denne erkendelse både på det individuelle niveau og på det kollektive
niveau. Det er altså ikke kun individets måde at tænke og danne repræsentationer af virkeligheden på, der skal granskes i dialogen, men også de repræsentationer af virkeligheden, der ligger
lagret på det kollektive niveau i en gruppe.
Et af formålene med dialog er derfor at lære at anerkende forskellige verdensbilleder som
værende lige gyldige. En sådan anerkendelse vil bringe forskellige perspektiver på samme sag og
øge bevidstheden om, at de repræsentationer af virkeligheden, vi danner, ikke er sande billeder af
den objektive virkelighed. Ideen med dialog er for Bohm således ikke, at vi ændrer den måde, vi
danner repræsentationer af virkeligheden på, men at vi bliver mere bevidste om, at en given
repræsentation af virkeligheden ikke nødvendigvis er virkeligheden. Denne bevidsthed og
erkendelse vil igen føre til kreativitet og læring (Bohm, 2000).
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Det er vigtigt at understrege, at formålet med dialog hos Bohm ikke er opnåelsen af konsensus
omkring ét verdensbillede eller en integration af flere forskellige verdensbilleder. En sådan
integration vil blot være et nyt fragment:
”Nu er det klart, at vi kan have et vilkårligt antal indsigtsformer. Det der skal til, er
ikke en integration af disse eller en form for påtvunget enhed, for enhver således
påtvunget synsvinkel ville blot selv være et nyt fragment. Alle vore forskellige
indsigtsformer bør snarere betragtes som forskellige måder at anskue én og samme
virkelighed på, hver med sit gyldighedsområde.” (Bohm, 1986, p. 22).
Denne pointe fortjener yderligere drøftelse. Som det fremgår af figur 3.1, opererer Schein med
begrebet metalog som betegnelse for en samtale, hvor ønskeresultatet er, at der opstår nye fælles
antagelser (Schein, 1994a). Dette svarer til Schein’s opfattelse af, at en organisationskultur skal
være konsensuspræget, dvs. at alle aktører i en organisation ideelt set skal have samme grundlæggende antagelser og værdier.
Der er dog en afgørende forskel på konsensus og på fælles mening. Konsensus kan forstås på to
måder: 1) Konsensus omkring ét af de eksisterende verdensbilleder, der er til stede i samtalen,
således at kun ét verdensbillede er til stede i samtalen i uforandret stand. En sådan form for
konsensus er problematisk, idet hvert billede repræsenterer en del af virkeligheden. Hvis der
udvikles permanent konsensus omkring ét verdensbillede, vil man gå glip af andre billeder af
virkeligheden og dermed af væsentlige informationer, jf. historien om næbdyret. 2) Integration af
flere verdensbilleder, dvs. en permanent sammensmeltning af flere forskellige verdensbilleder.
Der er flere problemer med denne form for konsensus. For det første vil de oprindelige verdensbilleder ikke længere have tilhørsforhold til bestemte personer eller grupper, da verdensbillederne ikke længere vil eksistere i sin oprindelige form, men kun som del af en syntese. Det
betyder, at der ikke længere er nogen til at dyrke og repræsentere dette verdensbillede.
Konsekvensen er, at væsentlige informationer går tabt, fordi den mening, der knytter sig til det
enkelte verdensbillede i større eller mindre grad vil gå tabt. Igen kan der trækkes på gestaltpsykologiens brug af redskaber fra den visuelle perception. Der er en masse mening knyttet til at
se en bestemt figur, men meningen er ikke identisk med genstanden. I gestaltpsykologiske termer
er det derfor ikke nok, at man integrerer de to verdensbilleder, der traditionelt knytter sig til figur
2.6, således at begge parter er i stand til at se både den unge dame og den gamle dame. At være i
stand til at se begge figurer er ikke det samme, som at man fuldt ud forstår den mening, der
knytter sig til hver figur. For det andet ligger der i dialogteorien en implicit forståelse af, at det
netop er forskellene mellem de forskellige verdensbilleder, der er drivkraften for udvikling af
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dialog, da forskellene er forudsætningen for en kritisk granskning af de respektive verdensbilleder.
Fælles mening adskiller sig fra konsensus ved, at hver part i samtalen som udgangspunkt
bibeholder sit eget verdensbillede og samtidig er i stand til at forstå andres verdensbillede. I
forhold til figur 2.6 betyder det, at man fortsat ser den figur, man hele tiden først har set, men
samtidig – gennem en dialog, der baserer sig på en fænomenologisk metode – er i stand til at
forstå og se den figur, man ikke umiddelbart kan se. På den måde kan der skabes fælles mening,
og det er muligt for parterne at danne samme figur og forstå noget af den mening, hver part i
samtalen knytter til figuren. Der vil naturligvis ske ændringer i parternes verdensbillede som
følge af dialogen. Pointen er blot, at der ikke opnås konsensus om ét verdensbillede eller
integration af flere verdensbilleder, hvorfor der til stadighed vil være flere verdensbilleder
repræsenteret i samtalen.
Det er klart, at når aktørerne indgår i en dialogproces, så vil deres verdensbillede også ændre sig
– f.eks. vil aktørernes antagelser om de øvrige deltagere i dialogprocessen ændre sig. Inden for
nogle afgrænsede områder vil der måske også ske en sammensmeltning af verdensbilleder, men
det er ikke det normative ideal og derfor heller ikke formålet med dialog.
7

Det er altså fælles mening og ikke konsensus, der er dialogens mål. Fælles mening er dog ikke
det ultimative formål med dialog for Bohm. For Bohm er den gensidige forståelse og granskning
af verdensbilleder et stort skridt på vejen mod dialog, og den pragmatiske Bohm konstaterer da
også, at det i praksis ofte vil være målet for dialogen. Men det ultimative mål er for Bohm en
samtale, hvor der opstår noget helt nyt, a new order, som følge af dialogen (Bohm, 2000).
Nøglen til dialog går altså ifølge Bohm igennem en granskning af vores verdensbilleder. Som det
er fremgået af det foregående, forudsætter det en helt ny tænkemåde. Dette er langt fra en enkel
proces, fordi, som Bohm påpeger, det er tankerne, der skaber problemet, men tankerne ved ikke,
at de gør det. Processen vanskeliggøres yderligere ved, at kommunikationen er baseret på en
række antagelser, som er fælles for hele samfundet eller for en hel subkultur. Disse antagelser
tages for givet, og de blokerer for kreativitet, læring og dialog, fordi de ikke kan diskuteres. Ofte
når man, som også Argyris & Schön påpeger, til en situation, hvor det end ikke kan diskuteres,
om sådanne taget-for-givet antagelser eksisterer (Argyris & Schön, 1989, 1996). Bohm forklarer,

7

Heraf følger, at der er væsentlig forskel på, hvordan Schein og Bohm opfatter dialogbegrebet. For Bohm er metalog i Schein’sk
forstand bestemt ikke målet med dialog. Målet for Bohm – og målet for dialogen i dette projekt – svarer til dialogniveauet i figur
3.1.
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hvordan sådanne antagelser forsvares, og hvordan forsvarsmekanismerne forhindrer granskningen af verdensbillederne og dermed dialogen:
”Creativity, in almost every area of life, is blocked by a wide range of rigidly held
assumptions that are taken for granted by society as a whole. (…) … in addition,
every society holds additional assumptions that are of such a shaky nature that they
are not even admitted into discussion. There is therefore an unspoken requirement
that everyone must subscribe to these assumptions, but that no one should ever
mention that any such assumptions indeed exist. They are tacitly denied as operating
within society, and even this denial is denied. The overall effect is to lead people to
collude in ‘playing false’ so they constantly distort all sorts of additional thoughts in
order to protect these assumptions.” (Bohm, 2000, p. 235-236).
Bohm angiver to løsninger på håndteringen af disse forsvarsmekanismer. For det første
argumenterer han for, at selve dialogen vil dæmme op for en del af forsvarsmekanismerne,
simpelt hen fordi man ved kollektiv granskning vil opnå den nødvendige erkendelse omkring ens
eget verdensbillede, og hvordan det manifesterer sig i kommunikationen:
“In the dialogue, these blockages, in the form of rigid but largely tacit cultural
assumptions, can be brought out and examined by all who take part. Because each
person will generally have a different individual background, and will perhaps come
from a different subculture, assumptions that are part of a given participant’s
‘unconscious’ infrastructure may be quite obvious to another participant, who has
no resistance to seeing them. In this way the participants can turn their attention
more generally to becoming aware, as broadly as possible, of the overall tacit
infrastructure of rigid cultural and subcultural assumptions and bringing it to light.
As a result, it becomes possible for the dialogue to begin to play a part that is
analogous to that played by the immune system of the body, in ‘recognizing’
destructive misinformation and in clearing it up. This clearly constitutes a very
important change in how the mind works.” (Bohm, 2000, p. 243-244).
For det andet skal de rette omstændigheder omkring dialogudviklingen være til stede. Dialogen
vil nok kunne skabe situationer, hvor man ved fælles hjælp kan skabe indsigt i de verdensbilleder, der er til stede i samtalen, men når man får påpeget forhold omkring ens eget verdensbillede, når ens verdensbillede bliver gransket, og når der bliver stillet spørgsmålstegn ved ens
taget-for-givne antagelser, hvordan sikrer man sig så, at reaktionen er suspension og deltagelse i
granskningen frem for de føromtalte forsvarsmekanismer? Hvordan sikrer man sig, at dialog90

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 3: Dialogudviklingsteori

forsøget ender i dialog og ikke i en konfliktfyldt samtale, hvor hver part forsvarer sit eget
verdensbillede? Det kræver ifølge Bohm en ”lynafleder”, som kun kan skabes ved, at individet
ikke identificerer sig indædt med sine antagelser, fordi der er skabt en erkendelse af, at intet
verdensbillede repræsenterer den fulde, sande, objektive virkelighed:
”This is particularly significant for proper response to the strong emotional
reactions that will eventually arise, even in the friendliest group, whenever
fundamental assumptions are disturbed. Because the mind is no longer rigidly
committed to the individual or to the social extremes, the basic issues that arise in a
disagreement between participants are to a considerable extent ‘defused.’ For the
assumptions that are brought to the common attention are no longer implied to have
absolute necessity. And as a result, the ‘emotional charge’ that is inevitably
associated with an assumption that is dear to one or more members of the group can
be reduced to more manageable proportions, so that violent ‘explosions’ are not
likely to take place. Only a dialogue that can, at the same time, meet the challenge
both of uncovering the intellectual content of a rigidly held basic assumption and of
‘defusing’ the emotional charge that goes with it will make possible the proper
exploration of the new order of mental operation that is being discussed here.”
(Bohm, 2000, p. 246).
Som nævnt konkretiserer Bohm ikke, hvordan man udvikler en dialog. Det er dog tydeligt, at et
nøglebegreb i Bohm's dialogteori er suspension, dvs. evnen til midlertidigt at sætte sit eget
verdensbillede ud af kraft, således at man kan granske sit eget og andres verdensbillede:
"What is needed is for each person to be able to hold several points of view, in a sort
of active suspension, while treating the ideas of others with something of the care
and attention that are given to his or her own. Each participant is not called on to
accept or reject particular points of view; rather he or she should attempt to come to
an understanding of what they mean. In this way it may be possible to hold a number
of different approaches together in the mind with almost equal energy and interest.
In this way an internal free dialogue is begun which can lead on to a more open
external dialogue. At his stage the mind is able to engage in free play unimpeded by
rigid attachments to particular points of view. It is our suggestion that out of this
freely moving dialogue can emerge something that is creatively new, for example, the
perception of a new link or metaphor between very different points of view." (Bohm,
2000, p. 86-87).
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I forholdet mellem tænkning og virkelighed ligger Bohm på linie med fænomenologiens grundlæggende præmis om, at den objektive virkelighed ikke kan begribes, men gengives som
subjektive

repræsentationer,

som

blandt

andet

påvirkes

af

tidligere

erfaringer

og

kompletteringsmekanismer. Der er også klare paralleller mellem Bohm’s suspensionsbegreb og
fænomenologiens

epoché-begreb.

Hvor

epoché

i

den

fænomenologiske

metode

er

forudsætningen for en frugtbar undersøgelse af fænomenet, er suspensionen forudsætningen for
en fordomsfri og ahistorisk undersøgelse og forståelse af eget og andres verdensbillede. Bohm
lægger ligeledes vægt på, at man knytter mening til det, man opfatter, men at meningen ikke er
identisk med genstanden. Endelig er der klare paralleller mellem Bohm’s holistiske tankegang og
gestaltpsykologiens påpegning af, at helheden er forskellig fra delene. Hele den grundlæggende
tanke omkring dialogsessionerne er holistisk, da et væsentligt formål med dialogen er at gøre
deltagerne bevidste om den indflydelse, hver enkelt deltager og dennes verdensbillede har på
hele systemet (Isaacs, 1994). Bohm folder dog den holistiske tankegang længere ud og påpeger,
at en manglende bevidsthed om den indfoldede orden fører til en fragmentarisk tankegang, som
er uhensigtsmæssig i problemløsningen, da den fører til suboptimale løsninger.
Selv om Bohm’s dialogteori således stemmer godt overens med det fænomenologiske
perspektiv, er der dog nogle væsentlige kritikpunkter, der kan rejses mod Bohm’s dialogteori.

3.3: Kritik af Bohm’s dialogteori
De væsentligste kritikpunkter vedrørende Bohm’s dialogteori knytter sig Bohm’s udnævnelse af
dialogen som den normativt bedste samtaleform.
Bohm argumenterer, som det fremgår af det foregående, for, at dialogens ultimative mål er at
skabe a new order, mens det pragmatiske mål kan være at skabe accept af og forståelse for de
verdensbilleder, der er til stede i samtalen. Distinktionen mellem disse to mål fortjener en
diskussion, og i den forbindelse er det et centralt spørgsmål, hvordan det fælles tredje (jf. kapitel
2) kan forstås i den sammenhæng.
For Bohm er dialogen den eneste samtale, der kan føre til ægte kreativitet og ny viden. I den
forbindelse rejser der sig to spørgsmål, som hænger nøje sammen: Hvad er drivkraften i dialog i
forhold til andre samtaleformer? Og kan diskussioner og debatter være lige så valide samtaleformer som dialog?
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Et tredje væsentligt kritikpunkt er Bohm’s manglende operationalisering af teorien. Selv om
Bohm leverer et spændende og sammenhængende teoriapparat om dialog og den menneskelige
tankevirksomhed, så er hans teori vanskelig at applikere på dialogudvikling i praksis, fordi der
mangler praktiske handlingsanvisninger. De praktiske handlingsanvisninger, der bruges,
forekommer desuden lidet anvendelige, når dialogen skal udvikles i organisationer.
Disse tre punkter vil blive diskuteret i det følgende.

3.3.1: Dialogens mål og det fælles tredje
For Bohm har dialogen som nævnt to mulige ønskeudfald. Det ultimative mål er, at samtalen
fører til a new order, en helt ny erkendelse, der går videre end de verdensbilleder, der oprindeligt
var til stede i samtalen. Det mere pragmatiske mål er, at dialogen fører til et konglomerat af de
verdensbilleder, der er til stede i en samtale, hvor hver part i et eller andet omfang bibeholder sit
verdensbillede, men er i stand til at forstå og rumme samtlige verdensbilleder og granske dem.
Forskellen på disse to resultater kan forklares med udgangspunkt i kapitel 2’s diskussion af
gestaltpsykologien. Det førstnævnte mål vil svare til, at parterne i løbet af dialogen erkender, at
ingen af figurerne er rigtige eller nyttige, men at der i stedet opstår en helt ny figur, som parterne
i fællesskab når frem til. Sidstnævnte mål vil svare til, at hver part i dialogen ud over at se sin
egen figur også bliver i stand til at se den figur, andre ser, og at personen uproblematisk kan
kippe imellem de to figurer (jf. figur 2.6).
Det er svært at følge Bohm’s argument om, at det første mål skulle være bedre end det andet.
Bohm’s diskussion tager mestendels udgangspunkt i, hvordan der skabes ny viden inden for
videnskaberne. Bohm henviser til Kuhn og diskuterer Kuhn’s udsagn om videnskabelige
revolutioner, hvor det nye paradigme er inkommensurabelt med det tidligere paradigme. Bohm
kritiserer Kuhn for ikke at præcisere, hvad der forstås ved ”inkommensurabel”, idet han henviser
til, at Kuhn’s ordvalg implicerer, at det nye paradigme intet har til fælles med det gamle
paradigme:
”It seems to imply that a new paradigm does not have enough to do with the old to
permit even a common measure. Incommensurability, in this sense, is quite different
from notions such as contradiction or incompatibility, which imply some common
infrastructure with opposition lying only in certain points so that a measure of
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divergence or lack of agreement can be made. Kuhn’s term, however, implies that no
such measure is possible.” (Bohm, 2000, p. 26).
Bohm foreslår, at man i stedet bør betragte de to paradigmer som gensidigt irrelevante i
betydningen, at de, der forstår det ene paradigme, også vil være i stand til at forstå det andet
paradigme, men ingen af parterne vil kunne se megen nytte i at forstå det paradigme, som de
ikke selv tilhører.
Bohm’s problem er tydeligt. Han bryder sig ikke om Kuhn’s argument om, at to paradigmer er
inkommensurable, fordi afløsningen af et paradigme med et andet blot fører til en ny
fragmentation.
Desuden opponerer Bohm imod, at den viden, der hører til i et paradigme, pludselig bliver usand
eller irrelevant, fordi der opstår et nyt paradigme. Han mener, at der må være et vist mål af
viden, der er fælles for de to paradigmer, og man risikerer at miste væsentlig viden fra det gamle
paradigme, hvis man udviser en adfærd, der svarer til den, Kuhn beskriver i forbindelse med
videnskabelige revolutioner:
”Indeed there is a potential for a continuously creative approach in science so that
any abrupt discontinuity of ideas is not inevitable.” (Bohm, 2000, p. 27).
Med Bohm’s påpegning af vores fragmenterede tænkemåde in mente er det ikke svært at følge
Bohm’s argument. Der, hvor det bliver svært at følge Bohm, er i hans normative standpunkt om,
at dialogens ultimative formål er, at der opstår noget helt nyt, som rækker langt videre end de
verdensbilleder, der oprindeligt var til stede i samtalen. Nogle steder drister Bohm sig endda til
at sige, at man på den måde kan nå frem til sandheden. Andre steder argumenterer han for, at der
ikke eksisterer en unik, ultimativ sandhed. Det kan virke som om, at Bohm modsiger sig selv,
når han på den ene side hævder, at Kuhn’s paradigmediskussion er uhensigtsmæssig, fordi den
fører til et nyt fragment, når Bohm samtidig argumenterer for, at det ultimative mål med dialogen
er a new order, hvilket implicerer et nyt paradigme og dermed umiddelbart et nyt fragment.
Bohm’s ærinde er klart, idet hans holistiske tankegang tydeligt skinner igennem: Hvis dialogen
blot når til, at vi kan forstå og acceptere hinandens verdensbilleder, så er vi nået langt, men vi har
ikke løst det problem, at verdensbillederne er fragmenterede billeder af en ubrydelig helhed.
Derfor er Bohm’s ultimative mål, at der opstår noget nyt, som kan indfange den ubrydelige
helhed.
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Spørgsmålet er bare, om ikke Bohm har sat sig selv – og os andre – på en umulig mission. Hvis
den ubrydelige helhed ikke kan opfattes, hvordan kan der så opstå et nyt verdensbillede eller en
ny måde at tænke på, som indfanger den ubrydelige helhed? Spørgsmålet er, om det ikke er godt
nok – og realistisk – at sætte sig det mål, at man accepterer og forstår, at der eksisterer en
ubrydelig helhed, og at vores verdensbilleder kun er fragmenterede billeder af denne ubrydelige
helhed? Man indfanger ikke den ubrydelige helhed (som vel er den ultimative sandhed for
Bohm, selv om den ikke kan erkendes), men man undgår de uheldige konsekvenser af ikke at
erkende og være bevidst om, at hvert verdensbillede blot repræsenterer et fragment.
Det kan dog som tidligere nævnt ikke afvises, at der opstår noget nyt som følge af dialogen i den
forstand, at der kan opstå nye eller ændrede verdensbilleder. Når en stor del af dialogen handler
om at granske sit eget og andres verdensbillede, må et muligt resultat af en sådan erkendelsesproces være, at der i mere eller mindre radikalt omfang sker ændringer i verdensbillederne. På
den måde kan der opstå a new order. Spørgsmålet er bare, om det er dialogens ultimative mål?
Dialogens mål bør også diskuteres i forhold til begrebet om det fælles tredje, jf. kapitel 2. I
kapitel 2 blev det fælles tredje defineret som ”fælles accepterede – intersubjektive –
fortolkninger af det subjektive meningsindhold” (Andersen, 1994, p. 160).
Definitionen rummer i hvert fald det scenarium, hvor parterne opnår en accept af og forståelse
for indholdet i de verdensbilleder, der er til stede i samtalen. Det dækker også det scenarium,
hvor der sker ændringer i parternes verdensbillede som følge af dialogen.
Når der ovenfor stilles spørgsmålstegn ved, om dialogens ultimative mål er mere eller mindre
radikale ændringer i verdensbillederne, hænger det for det første sammen med, at en del af de
problemer, der opstår i organisationer, formentlig skyldes manglende accept af og forståelse for
andre verdensbilleder. Dermed vil en del problemer også kunne løses ved at etablere en sådan
accept og forståelse. For det andet er det problematisk at kræve, at dialogens ultimative mål er
radikale ændringer i verdensbillederne. Verdensbilleder har en væsentlig funktion som lagringsmedium for læring i form af værdier, rutiner etc. Det har også en væsentlig stabilitetsskabende
funktion. Derfor er det problematisk at sætte sig som mål, at dialogen partout skal have til formål
at ændre parternes verdensbillede, idet det alt andet lige vil skabe en ustabil organisation, hvor
alting er flygtigt, og hvor verdensbillederne ikke kan fungere som lagringsmedium, fordi de er
under konstant ændring. Omvendt er det heller ikke svært at forestille sig situationer, hvor det
kan være påkrævet og fornuftigt, at der sker radikale ændringer i verdensbillederne.
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Begge mål med dialogen må derfor anses for at være valide. Det er umuligt at konkretisere,
hvornår det ene mål er mere validt end det andet. Jf. nedenfor vil der være lange perioder, hvor
det mest fornuftige vil være at arbejde ud fra den allerede eksisterende viden og de allerede
eksisterende verdensbilleder, men pludselig kan der opstå situationer, hvor det ikke længere er
8

holdbart, og hvor der opstår et nyt paradigme.

3.3.2: Diskussion og debat som valide samtaleformer
Det er tydeligt, at Bohm opfatter dialogen som den normativt bedste samtaleform. Ifølge Bohm
er dialogen den eneste samtaleform, der kan bibringe os en viden, der ligger ud over vores
eksisterende verdensbilleder. Bohm erkender, at debatter og diskussioner kan have værdi, men
værdien er begrænset:
”It (discussion, red.) emphasizes the idea of analysis, where there may be many
points of view, and where everybody is presenting a different one – analyzing and
breaking up. That obviously has its value, but it is limited, and it will not get us very
far beyond our various points of view.” (Bohm, 1996, p. 7)
Andre dialogteoretikere kritiserer ligesom Bohm diskussioner og debatter for at føre til
konflikter, suboptimale løsninger, dysfunktionalitet etc. (Se f.eks. Ellinor & Gerard, 1998;
Isaacs, 1994, 1999).
Diskussion og debat som samtaleform har som nævnt rødder tilbage til antikkens filosoffer, og
dyrkes i dag stadig som den ”rigtige” måde at efterprøve udsagn på. Diskussionen dyrkes f.eks. i
den videnskabelige metode og i retsprocesser, mens debatformen f.eks. dyrkes inden for det
politiske system. Det er derfor rimeligt at diskutere Bohm’s standpunkt om, at dialog er den mest
valide samtaleform.
Spørgsmålet drejer sig om, hvordan der produceres ny viden. Bohm hævder, at der kun kan
produceres ny viden i en dialog, hvor synspunkter og verdensbilleder åbent drøftes, og han
hævder, at diskussionsformen ikke bringer ny viden, men blot fører til, at et allerede eksisterende
verdensbillede vinder over et andet allerede eksisterende verdensbillede.
8

Der henvises her til den følgende diskussion af Kuhn’s arbejde omkring videnskabelige revolutioner. Analogien har dog sine
svagheder, idet der i dialogen er tale om to forskellige verdensbilleder, der skal fungere sammen, mens der hos Kuhn i den
normalvidenskabelige periode kun eksisterer ét paradigme. Det centrale her er, at der er to muligheder: at arbejde inden for de
allerede eksisterende rammer, eller at arbejde i retning af et kvantespring. Pointen er, at ligesom hos Kuhn vil det også i
organisatorisk sammenhæng være nødvendigt med begge former for erkendelse.
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Bohm rejser som nævnt i det foregående en kritik mod Kuhn’s begrebsapparat, og det er derfor
nærliggende at indlede diskussionen af Bohm’s synspunkter med Kuhn’s syn på vidensdannelse
inden for videnskaberne.
Ifølge Kuhn skabes der i en normalvidenskabelig periode viden inden for rammerne af et
eksisterende og vedtaget paradigme. Anomalier tilskrives i denne periode forskernes manglende
kompetence. Når der opstår særligt kritiske anomalier, eller når antallet af anomalier er for stort,
opstår der kriser, der vil føre til en magtkamp mellem tilhængere af det eksisterende paradigme
og et nyt paradigme, som fører til et paradigmeskift (Kuhn, 1970). Denne proces svarer til
diskussionsformen, sådan som den fremstilles i figur 3.2, hvor to verdensbilleder (paradigmer)
støder sammen, og hvor resultatet (som regel) er, at det ene paradigme vinder. Forskellen er dog,
at der i diskussionsformen er tale om to eksisterende verdensbilleder, mens der hos Kuhn opstår
et nyt paradigme. Man kan forstå, at Bohm ikke synes, at der sker fremskridt i en diskussion,
hvis der blot er tale om en kamp mellem to eksisterende verdensbilleder, og hvis der ikke sker
nogen erkendelse som følge af diskussionen. Men er det ikke muligt at forestille sig, at der kan
komme noget andet (og noget nyt) ud af en diskussion end blot en cementering af to allerede
eksisterende verdensbilleder?
Problemet med diskussioner og debatter, hævdes det i dialogteorien, er, at de ofte fører til
konflikter. Heroverfor kan man rejse spørgsmålet, om der da er noget galt med konflikter?
Konflikter er et negativt ladet ord, og den gængse opfattelse af konflikter er, at det er noget
tabubelagt, som står i vejen for det arbejde, der skal udføres eller for opnåelsen af et fælles mål
(Döpping & Morsing, 1998). Inden for forandrings- og læringslitteraturen har man dog i de
seneste årtier drøftet konflikters betydning som drivkraft for forandring og læring. Her påpeges
det, at konflikter kan bidrage til at identificere problemer, udvikle nye ideer, udfordre
magelighed og ’vi-plejer’ rutiner og skaber øget kommunikation (Döpping & Morsing, 1998, p.
1). Konflikter sættes her over for konsensus, som heller ikke er uproblematisk, idet konsensus
kan føre til gruppetænkning og manglende læring og udvikling.
Målet med dialog er ikke konsensus, men det er heller ikke det relevante spørgsmål her. Det
relevante spørgsmål er, om ikke diskussioner og debatter kan bruge konflikten som drivkraft til
forandringer, gensidig forståelse etc.? Man kan sige, at kernen i diskussioner og debatter er at
tvivle om meget, ikke at tage ”fakta” og argumenter for gode varer, at efterprøve styrken i andres
argumenter etc. Det er ikke svært at forestille sig, at en konstruktiv diskussion eller debat kan
føre til ny erkendelse, fordi samtalen giver mulighed for at påpege svagheder eller inkonsistenser
i argumentationen. Det er heller ikke svært at forestille sig, at konstruktive diskussioner eller
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debatter kan føre til ny erkendelse, fordi man qua andres synspunkter kan få ny indsigt i et emne
eller en problemstilling.
Problemet med diskussioner og debatter er naturligvis, at de ikke altid er konstruktive, men
snarere destruktive, fordi de resulterer i polariseringer, handlingslammelse, konflikter og
misforståelser. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan komme noget konstruktivt ud
af en diskussion eller en debat. Isaacs introducerer f.eks. begrebet ”skillful discussion” om den
konstruktive diskussion:
”A “skillful discussion” seeks to find some order among the particles while they are
still “hot”. It involves the art of putting oneself in another’s shoes, of seeing the
world the way she sees it. In skillful discussion, we inquire into the reasons behind
someone’s position and the thinking and the evidence that support it. As this kind of
discussions progresses, it can lead to a dialectic, the productive antagonism of two
points of view. A dialectic pits different ideas against one another and then makes
space for new views to emerge out of both.” (Isaacs, 1999, p. 44-45).
Selv om samtaleformer som diskussion og debat altså kan være valide måder at tale sammen på,
så løser de ikke det fundamentale problem, som dialogen forsøger at løse: At parterne i en
samtale bringer fundamentalt forskellige værdier, antagelser og verdensbilleder med ind i
samtalen, som giver dem væsensforskellige grundsyn på de emner og problemer, der skal
behandles. Diskussioner og debatter kan skabe ny erkendelse om det emne, der drøftes, men
dialogens styrke er, at den løser problemerne på et mere fundamentalt niveau, fordi det er hele
verdensbilledet, der drøftes og granskes, og ikke blot et synspunkt på en bestemt problemstilling.
Dialogen vil så at sige gå et spadestik dybere ned i forhold til konstruktive (”skillful”)
diskussioner og debatter.
Man kan derfor som Schein hævde, at diskussioner og debatter først bliver valide samtaleformer,
når samtaleparterne har haft en forudgående dialog:
”I would argue that discussion/debate is a valid problem-solving and decisionmaking process only if one can assume that the group members understand each
other well enough to be “talking the same language.” Paradoxically, such a state of
sharing categories probably cannot be achieved unless somewhere in the group’s
history some form of dialogue has taken place. Alternatively, the danger in
premature discussion is that the group reaches a “false consensus” – members
assume they mean the same thing by certain terms. Only later do they discover that
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subtle differences in meaning have major consequences for implied action and
implementation.” (Schein, 1994a, p. 63).
Diskussioner og debatter kan altså ifølge Schein være gode samtaleformer, men kun hvis
gruppemedlemmerne har opbygget en forståelse for hinandens verdensbilleder, og hvis gruppemedlemmerne taler samme sprog – eller har lært at tale hinandens sprog. Risikoen ved at indgå i
diskussioner og debatter på et tidspunkt, hvor der ikke er opnået gensidig forståelse etc., er, at
gruppen opnår en falsk følelse af konsensus og ikke opdager forskelle i fortolkning, forståelse,
begrebsapparat etc. (Schein, 1994a).
Dialogens force i forhold til diskussioner og debatter er desuden, at dialogen kan dæmme op for
de ukonstruktive diskussioner og debatter. Som Bohm påpeger, så bliver diskussioner og
debatter ofte ukonstruktive, fordi vi identificerer os med vores verdensbillede, og når det bliver
udfordret, reagerer vi ofte intuitivt med at forsvare vores verdensbillede. Det ligger implicit i
dialogudviklingen, at sådanne forsvarsmekanismer håndteres, blandt andet ved at påpege, at
verdensbilleder er subjektive repræsentationer af en objektiv virkelighed og ved at etablere et
trygt forum omkring dialogudviklingen.
I drøftelsen af diskussioner og debatter som valide samtaleformer på linie med dialog er det
væsentligt, at der også anlægges et pragmatisk syn. Dialog forudsætter tillid og tryghed, og de
forhold er langt fra altid gældende – slet ikke i samtaler præget af politiske dagsordener, og dem
er der en del af i sygehusvæsenet. Skjulte dagsordener, kort i ærmerne og politisk spil hører ikke
hjemme i en dialog, men det hører hjemme i den verden, som dialogudviklingen skal praktiseres
i. Derfor vil dialog være en samtaleform, som man kan bruge i afgrænsede fora, hvor der er tillid
og tryghed, og hvor man ikke frygter politisk magtspil etc. Sådanne fora er der en del af – men
det er klart, at der også er fora, hvor hver person går ind i samtalen for at vinde – og i det tilfælde
kan man ikke bruge en dialog, idet man da vil blotte sig og dermed skade sine muligheder for at
vinde.
Konklusionen må derfor være, at selv om diskussioner og debatter kan være ukonstruktive, så er
det valide samtaleformer, der har deres værd. Hvis diskussioner og debatter føres på en
konstruktiv måde, kan de føre til nye erkendelser og ny viden (eller i hvert fald til en efterprøvning og evt. afvisning af eksisterende viden). Samtidig er der en række forhold, der
problematiserer dialogen som samtaleform. En række forudsætninger skal være opfyldt, for at
dialogen i praksis kan finde sted, herunder opbygning af tillid. Det tager endvidere lang tid at
udvikle dialog, hvorfor det også kan tage lang tid at se resultaterne af dialogen. Der er derfor en
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række argumenter, som gør det svært entydigt at afvise diskussioner og debatter som værende
ikke-valide samtaleformer.
Man kan som Schein hævde, at diskussioner og debatter først bliver valide samtaleformer, hvis
man tidligere har haft en dialog, og det kan bestemt ikke afvises, at diskussions- og debatsporet
kan lære noget af dialogsporet (jf. figur 3.1), således at man ved at tilføre diskussioner og
debatter elementer fra dialogen kan føre konstruktive diskussioner og debatter. Dette forudsætter
dog, at der er udviklet en dialogkompetence.
Der er imidlertid endnu et argument, der taler kraftigt for, at udviklingen af en dialogkompetence. En del dialogteoretikere peger på, at de fleste samtaler typisk vil befinde sig i
diskussions- og debatsporet, alene af den grund, at valget ikke foretages bevidst, men pr. refleks
(se f.eks. Isaacs, 1999; Flick, 1998; Ellinor & Gerard, 1998). En af årsagerne til, at vi som regel
ender i diskussions- og debatsporet er, at det er en konsekvens af, at vi har hvert vores verdensbillede, som vi opfatter som det sande billede, og som vi derfor forsvarer.
En anden årsag er, at vi mestrer diskussions- og debatformen, fordi den indlæres tidligt. Allerede
i de tidlige skoleår lærer man, at det gode argument er det, der vinder over andre argumenter. Og
jo højere uddannet, man er, jo mere tillærer man sig den akademiske diskussionsform, hvor man
leder efter svagheder i andres (og i sjældnere tilfælde egne) argumenter i forsøget på at finde det
stærkeste argument og dermed den mest valide teori eller model. Diskussions- og debatformen er
en tillært kompetence, som det er uhyre svært at aflære, og Argyris påpeger, at højtuddannede
professionelle oftest er de dårligste til at lære, blandt andet fordi de fokuserer på andres
handlinger og dermed fjerner fokus fra egne handlinger, og fordi de skærmer sig mod kritik
(Argyris, 1991). Den adfærd ligger i lige linie med den adfærd, der udvises i diskussions- og
debatformen.
Et væsentligt argument for at igangsætte dialogudviklingsprocesser er derfor, at dialogen giver
os et større kommunikationsrepertoire. Selv om diskussioner og debatter kan være valide
samtaleformer, så bør de ikke være de eneste samtaleformer, vi kan vælge imellem, blot fordi det
er dem, vi behersker. Meningen med dialogudvikling er således ikke, at folk skal være i dialog
hele tiden – men de bør have kompetencen til at kunne gå i dialog, og de bør frem for alt have
kompetencen til at vurdere, hvornår hvilken samtaleform er mest hensigtsmæssig
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3.3.3: Bohm’s handlingsanvisninger for dialogudvikling
En væsentlig svaghed ved Bohm’s dialogteori er, at den kun i ringe omfang er operationaliseret,
og at Bohm kun giver ganske få handlingsanvisninger på, hvordan man i praksis udvikler dialog.
Bohm henviser kun ganske få gange til dialogsessioner, der har fundet sted i organisationer, men
det er uklart, om han selv har forestået dem. De anvisninger, Bohm giver for dialogudvikling, er,
at dialogen udvikles på dialogsessioner, der er karakteriseret ved et stort antal deltagere, som
ikke kender hinanden på forhånd, og som ikke skal have noget med hinanden at gøre siden hen,
men som mødes til denne dialogsession. Desuden beskriver Bohm dialogsessioner som et forum,
hvor alle er lige, og hvor der ikke er nogen dagsorden. Dialogsessionen varetages af en
facilitator, men Bohm påpeger, at hvis dialogudviklingen skal finde sted over længere tid, så har
facilitator en særlig opgave med efterhånden at gøre sig selv undværlig. Der er altså ikke tale om
en særlig styrende facilitator, men om en facilitator, der er synligt til stede i starten af dialogudviklingsforløbet, dels fordi vi i den vestlige kultur er vant til at have en mødeleder, hvorfor det
vil skabe unødig uro, hvis der ikke er en mødeleder til stede, dels fordi facilitator har til opgave
at skabe de trygge rammer, som er forudsætningen for dialogudvikling (Bohm, 1996). Endelig er
de fleste af de dialogsessioner, Bohm beskriver, koncentrerede dialogsessioner, der typisk varer
1-3 dage. Så vidt Bohm’s handlingsanvisninger for dialogudvikling.
Det er tydeligt, at Bohm’s dialogudvikling har foregået på andre præmisser end dem, der er til
stede i en organisation, og især tre forhold springer i øjnene.
For det første er det svært at forestille sig dialogudvikling i organisationer, hvor alle i en gruppe
er lige, og hvor der ikke eksisterer formelle eller uformelle ledere. Når dialog skal udvikles i
organisationer, kommer magt næsten uvægerligt til at spille en væsentlig rolle. Jeg vil ikke gå
dybere i magtdiskussionen her, men blot fastslå, at magt nok kan være en hindring for dialogudviklingen, men det er samtidig den præmis, dialogudvikling i organisationer må foregå på.
For det andet vil dialogudvikling i organisationer foregå mellem aktører, som kender hinanden,
og som har tidligere erfaringer med hinanden. Dette udgør en særlig problemstilling, idet
følelser, erfaringer, fordomme, fasttømrede roller etc. spiller en væsentlig rolle i sådan et felt.
For det tredje vil dialogudvikling i organisationer formentlig ikke kunne ”overstås” på et par
dage, hvis dialogen skal hjælpe aktørerne med at løse de problemer, der opstår som følge af en
manglende dialogkompetence. Gamle kommunikationsmønstre skal aflæres, og en dialogkompetence skal udvikles. Det tager tid, og sådanne dialogsessioner vil formentlig strække sig
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over flere måneder, måske flere år. Det øger risikoen for, at der opstår kriser undervejs, som kan
udgøre en trussel for dialogudviklingen.
Endelig er det en væsentlig svaghed ved Bohm, at han ikke mere indgående drøfter de elementer,
der hører til i en dialogkompetence og giver praktiske handlingsanvisninger på, hvordan disse
elementer – eller dialogkompetencen som helhed – kan anvendes.
Bohm har i sit arbejde fokuseret på at udvikle en teori om årsagerne til den manglende dialog,
hvor han peger på vore tankemønstre som den primære årsag, og hans teori udgør som sådan en
nyttig metateoretisk ramme for forståelsen af dialogbegrebet og dialogudvikling. En del
organisationsforskere og organisationskonsulenter har efterfølgende forsøgt at råde bod på
svagheder i Bohm’s dialogteori ved at omsætte Bohm’s dialogteori til en mere konkret dialogudviklingsteknologi. I det følgende præsenteres William Isaacs’ dialogudviklingsteknologi, som
er baseret på og videreudviklet på baggrund af Bohm’s dialogteori.

3.4: Dialogudviklingens grundelementer
William Isaacs har en doktorgrad i organisationsteori og socialpsykologi fra Oxford University
og er nu lektor ved MIT (Massachusetts Institute of Technology) hvor han sammen med Peter
Senge i 1990 grundlagde Center for Organizational Learning. Han er endvidere grundlægger af
konsulentfirmaet DIAlogos, som har specialiseret sig i dialogudvikling i organisationer. Igennem
de seneste 20 år har han forestået dialogudviklingsprojekter for firmaer som Verdensbanken,
NASA, Shell, Motorola, AT&T og Ford.
Når Isaacs’ dialogudviklingsteknologi vælges, er det fordi, den peger på, hvilke elementer der
indgår i en dialogkompetence. Isaacs leverer dermed et nyttigt og applikerbart bidrag til dialogudviklingsmodellen. Isaacs’ dialogudviklingsteknologi afviger i sin grundtanke ikke fra Bohm’s
dialogteori, og Isaacs’ dialogbegreb vil ikke blive diskuteret i det følgende, da det svarer til
Bohm’s. I præsentationen af Isaacs’ dialogudviklingsteknologi lægges der i stedet vægt på den
operationaliserede del af Bohm’s dialogteori, nemlig de fire grundelementer, som Isaacs
fremhæver som de væsentlige byggeklodser i udviklingen af en dialog: At suspendere, at lytte, at
respektere og at tale.
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3.4.1: Suspension
Ordet suspendere stammer fra latin og betyder ”at hænge op” eller ”at lade svæve”. Vi kender
ordet fra det engelske ord for hængebro, ”suspension bridge”. I daglig tale betyder suspension
enten en midlertidig fritagelse, f.eks. fra et embede, eller en midlertidig ophævelse, f.eks. af en
bestemmelse. I dialogmæssig sammenhæng betyder suspension en midlertidig tilsidesættelse af
de antagelser, værdier og kategorier, der udgør et verdensbillede.
Suspensionens modstykke er den absolutte sikkerhed og tyrkertroen på, at det, man selv ser, tror
eller mener, er lig med sandheden. Suspensionsbegrebet er dermed et helt centralt element i
dialogudvikling. Uden suspension, ingen dialog.
I sin grundsubstans svarer denne opfattelse til Bohm’s suspensionsbegreb. Isaacs knytter dog et
væsentligt bidrag til Bohm’s opfattelse af suspensionsbegrebet ved at skelne mellem to former
for suspension, som er indbyrdes afhængige. Distinktionen er nyttig, idet den tydeliggør de
forskellige lærings- og erkendelsestrin, der såvel individuelt som kollektivt skal gennemløbes,
for at man rettelig kan tale om suspension.
Den første form for suspension, Suspension I, handler om, at egne og andres tanker bliver gjort
eksplicitte eller "eksternaliserede" (Isaacs, 1999). Suspension I drejer sig dermed udelukkende
om, at de forhold, som én af parterne i en samtale er bevidste om, bliver manifeste i samtalen,
dvs. forhold, som enten er bevidst for individet selv, men som forbliver uudsagte, eller forhold,
som individet ikke selv er bevidst om, men som er synlige for andre. Disse to typer kan ved
hjælp af Suspension I eksplicit indgå i samtalen og blive gjort til fælles viden og til genstand for
individuel og kollektiv granskning. Begrebet kan dermed overføres til Dahl's kommunikationsmodel (kapitel 2), hvor Suspension I svarer til at gøre det uudsagte og det usagte udsagt, jf. figur
3.3.
Den anden form for suspension, Suspension II, handler om at gøre det ubevidste bevidst (Isaacs,
1999). Det er et spørgsmål om, at individet selv skal blive bevidst om de processer, der ligger til
grund for såvel tanke- som handlemønstre. Dermed er Suspension II forudsætningen for
Suspension I. I forhold til Dahl's kommunikationsmodel drejer Suspension II sig om at gøre det
uudsigelige udsagt, jf. figur 3.3.
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Figur 3.3: Suspensionens formål i kommunikationen med andre
Kilde: Egen tilvirkning efter Dahl, 1997

Suspension II vil sjældent bevæge sig i en direkte linie fra det uudsigelige til det udsagte, men
netop knytte sig til Suspension I, således at Suspension II vil medføre en bevægelse fra det
uudsigelige til hhv. det usagte (f.eks. ved at en udenforstående eller en samtalepartner gør det
latente manifest, hvorigennem individet har mulighed for at blive bevidst om det ubevidste) eller
det uudsagte (ved at individet selv bliver bevidst om noget, der hidtil har været ubevidst),
hvorefter man vha. Suspension I kan bevæge sig videre til det udsagte.
Det afgørende i suspensionen er som nævnt, at individet midlertidigt tilsidesætter sit verdensbillede, således forstået, at man ikke filtrerer det, andre siger, igennem sit verdensbillede, men
forholder sig neutralt til det, der siges. Sammen med dialogens 3 andre elementer (lytte,
respektere og tale) vil evnen til at suspendere bane vejen for en granskning af andres og egne
verdensbilleder. På den måde kan der stilles spørgsmålstegn ved de antagelser, værdier og
erfaringer, der ligger til grund for individets og kollektivets tanke- og handlemønstre.
Både Bohm og Isaacs binder suspensionsbegrebet sammen med proprioception (se afsnit 3.2.2)
og foreslår, at vi udvikler samme evne mht. vore tanker, således at vi hele tiden er
opmærksomme på, hvornår vi reagerer på baggrund af tidligere erfaringer, og hvornår vi reagerer
på det, der sker i nu'et (Bohm, 1986, 1994, 1999; Isaacs, 1999):
”Suspension allows reflection, which is very similar to the emphasis, in group
dynamics training, on observing the ‘here and now.’ Isaacs correctly notes, however,
that reflective attention is looking at the past. Instead, he suggests that what we need
is ‘proprioception’ – attention to and living in the moment. Ultimately, dialogue
achieves a state of knowing one’s thought as one is having it. Whether
proprioception in this sense is psychologically possible is debatable, but the basic
idea is to shorten the internal feedback loop as much as possible. As a result, we can
get in touch with what is going on in the here and now and become conscious of how
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much our thought and perception is both a function of our past learning and the
immediate events that trigger it.” (Schein, 1994a, p. 63).
Proprioception er dermed som nævnt dialogudviklingens svar på, hvordan man kan imødegå de
kompletteringsmekanismer, der blev omtalt i kapitel 2.
Isaacs’ opdeling af suspensionsbegrebet i to er nyttig, men forbindelsen fra det at gøre det latente
manifest og det ubevidst bevidst til den granskning af især eget verdensbillede, som både Bohm
og Isaacs fremhæver som en væsentlig del af suspensionen, er uklar. Her sigtes der ikke til den
kognitive proces, der fører fra bevidstgørelse til granskning, men til suspensionens indhold.
Bohm argumenterer for, at det ultimative mål med dialogen er a new order, hvilket kan
sammenlignes med etableringen af helt nye verdensbilleder. Bohm’s mere pragmatiske mål med
dialogen er at etablere en gensidig accept af og forståelse for de verdensbilleder, der er til stede i
samtalen.
I forhold til det sidste mål virker Isaacs’ opdeling af suspensionsbegrebet fornuftig, idet
suspensionen her bliver et middel til at føre en samtale omkring verdensbillederne, som ikke er
baseret på fordomme og forforståelser.
I forhold til det første mål om, at dialogen også skal kunne medføre fundamentale ændringer i
verdensbilleder, er Isaacs’ (og Bohm’s) suspensionsbegreb imidlertid uklart. Hvis man skal tage
Bohm og Isaacs for pålydende, så må suspensionen indebære en granskning af ens eget verdensbillede. Hvis det skal være tilfældet, må der stilles yderligere krav til suspensionen, end at den
blot handler om at gøre det ubevidste bevidst og det latente manifest.
Gregory Bateson skelner i sin læringsteori mellem læring på 5 forskellige niveauer. De 5
9

læringsniveauer er indordnet i en hierarkisk struktur, idet et overordnet niveau overskrider de
betingelser, der regulerer læringen på det underordnede niveau.

9

Bateson’s læringsniveauer går fra niveau 0, som er den mest primitive læringsform, populært betegnet ”amøbestadiet”. Læring
1 er karakteriseret ved trial-and-error og er almindelig blandt børn. Læring 2 er som nævnt den mest almindelige form for læring
for voksne, mens læring 3 er en sjælden form for læring, der som nævnt indebærer refleksion over forudsætningerne og
præmisserne for læring på niveau 2. Læring på niveau 4 er karakteriseret ved en refleksion over læring på niveau 3. Bateson
betegner selv læring på dette niveau som en akademisk og teoretisk abstraktion.
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Grundtanken i Bateson’s teori er, at man ud fra feedback kan overskride de fundamentale
betingelser, der er gældende på det niveau, man befinder sig på, og dermed rykke et niveau op
(Bateson, 1972; Ølgaard, 2000; Illeris, 2000a). Feedback’en kan her sammenlignes resultatet af
Suspension I og Suspension II.
Det fører for vidt her at gå i dybden med sammenhængen mellem suspensionsbegrebet og
Bateson’s læringsteori, og for en nøjere gennemgang henvises til bilag 1. Her rækker det at
pointere, at hvor man på læringsniveau 2, som er det normale læringsniveau for voksne, lærer
inden for rammerne af det eksisterende verdensbillede, så kræver læring på niveau 3 korrektive
ændringer i verdensbilledet, hvor forudsætningerne og præmisserne for verdensbilledet
undersøges og problematiseres (Hermansen, 1996). Springet fra læring på niveau 2 til læring på
10

niveau 3 kaldes visse steder for overskridende læring.

For at lære på niveau 3 må man

overskride betingelserne for det allerede kendte for at tilegne sig noget, der er fundamentalt,
strukturelt eller niveaumæssigt forskelligt fra det eksisterende verdensbillede (Illeris, 2000a).
Læringsniveau 3 er derved karakteriseret ved metarefleksion, metalæring og metakognition, hvor
individet reflekterer over refleksionen over læringsprocessen. Denne metarefleksion er
nødvendig, for at læringen så at sige kan bryde ud af det kontekstbundne og det læringsbundne.
Illeris’ beskrivelse af metalæring illustrerer det, der svarer til Bohm’s ultimative mål med
dialogen:
”Metalæring indebærer en overskridelse af både tidligere udviklede forståelser og
disse forståelsers præmisser og fører frem til en helhedsforståelse på et overordnet
niveau” (Illeris, 2000a, p. 50).
I forhold til Bohm’s ultimative mål med dialogen er suspension svarende til læring på niveau 2
er altså ikke nok. En kvalitativ ændring i et verdensbilledes grundlæggende værdier og
kategorier kommer ikke uden refleksion over rigtigheden eller det hensigtsmæssige i disse
værdier og kategorier. Det kræver en metarefleksion svarende til Bateson’s læringsniveau 3.
Suspension og overskridende læring går altså hånd i hånd i dialogudviklingsprocessen. Der må
derfor stilles det yderligere krav til suspensionen, at den ikke blot skal gøre det ubevidste bevidst

10

Dette læringsspring svarer til forskellen mellem Piaget’s assimilations- og akkomodationsbegreber, hvor assimilation svarer
til, at omgivelserne tilpasses individets eksisterende verdensbillede, mens akkomodation (også kaldet overskridende læring)
svarer til, at der finder en ændring af individets verdensbillede sted, således at verdensbilledet tilpasses den nye oplevelse af
verden (Hermansen, 1996).
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og det latente manifest, men at den også skal føre til en metarefleksion over det eksisterende
verdensbillede, svarende til læring på niveau 3 hos Bateson.

3.4.2: Lytte
”Man kan ikke lytte med munden fuld af ord.”
Citatet stammer fra én af projektets dialogdeltagere og formulerer meget præcist, hvad der
forstås ved at lytte i dialogsammenhæng.
At lytte er én af dialogens vigtigste elementer, men det er en særlig form for lytning, der kræves i
dialogmæssig henseende. At lytte handler ikke blot om at høre, hvad der bliver sagt, men hænger
nøje sammen med evnen til at suspendere og dermed at turde sætte sit eget verdensbillede til side
for en stund og være åben og acceptere, at der er forskellige verdensbilleder, som alle kan have
lige stor relevans og gyldighed. At lytte er derfor ikke kun en aktivitet, der involverer det at lytte
til andre. Det involverer i høj grad også en evne til at lytte til sig selv og sin egen indre stemme
(Isaacs, 1999).
Det er svært at lytte, fordi man ofte projicerer sine egne meninger, ideer, fordomme, erfaringer,
impulser og tilbøjeligheder over på modparten (Isaacs, 1999). Alt, hvad den anden part siger,
bliver filtreret igennem ens eget verdensbillede, og man føler en stærk trang til at reagere, når
det, der bliver sagt, ikke harmonerer med ens eget verdensbillede. Man forsvarer sit eget
verdensbillede ved at reagere (Bohm, 2000; Isaacs, 1999; Argyris & Schön, 1996; Schein,
1994a). Sådanne samtaler vil ofte have karakter af, at man ikke lytter for at forstå modparten,
men lader den anden tale, mens man selv lader op med ny ammunition for at vinde duellen. Så
vil samtalen tage karakter af en debat eller en diskussion.
Men – som det indledende citat illustrerer – så lytter man ikke, hvis man har munden fuld af ord
og gode pointer, som man sidder og venter på at affyre, når man får lejlighed til det.
Når man lytter, lytter man så at sige med sit verdensbillede. Det, man hører, er blevet filtreret
igennem de kategorier og de værdier, man har. Man lytter også med sine erfaringer. Og man
lytter med en forventning om, hvad der kommer. Når man afbryder modparten, fordi man tror, at
man ved, hvad vedkommende vil sige, er det kompletteringsmekanismerne og erfaringerne, der
spiller ind:
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”To listen is to realize that much of our reaction to others comes from memory; it is
stored reaction, not fresh response at all. Listening from my predispositions in this
way is listening from the ”net” of thought that I cast on a particular situation.”
(Isaacs, 1999, p. 92).
I dialog skal der udvikles en ny lyttedisciplin. Ofte, når jeg har fremlagt dialogteorien i
forskellige fora, er jeg blevet spurgt, om det ikke blot er en form for sensitivitetstræning. Det er
det ikke, selv om der dog er en række fællestræk.
At lytte er et centralt element både i dialog og i sensitivitetstræning. Men der er fundamental
forskel på formålet med lytningen i dialog og formålet med lytningen i sensitivitetstræning.
”Aktiv lytning” er et centralt begreb i sensitivitetstræning: Man skal lytte åbent til det, den anden
person siger. Man skal lytte empatisk og prøve at forstå, hvorfor den anden siger, som
vedkommende gør (Flick, 1998). I sensitivitetstræning er formålet at lytte aktivt for derigennem
at forstå og undersøge det følelsesmæssige indhold i kommunikationen (Schein, 1994a).
Disse elementer spiller en central rolle i dialog, men aktiv og empatisk lytning er byggestene i
dialog og ikke det endelige formål. Aktiv og empatisk lytning er et centralt element i dialog, men
det er for det første ikke dialogens primære formål, og for det andet er midlet til at nå hertil ikke
det samme som i sensitivitetstræning.
I dialog er formålet med at lytte ikke kun at forstå den anden, men også at forstå, hvilke
grundlæggende antagelser vedkommende handler og taler ud fra. Og mere centralt: Hvilke
grundlæggende antagelser vi selv handler og taler ud fra. Dialog fokuserer på tankemønstre og
på perceptionelle og kognitive mønstre og på, hvordan disse præges af vores erfaringer og
tidligere oplevelser. Dialog handler om at blive bevidst om, hvordan vores tankeprocesser
fungerer (Bohm, 1999, 2000; Isaacs, 1999).
En væsentlig forskel på dialog og sensitivitetstræning ligger altså i, at objektet for lytningen i
sensitivitetstræning som regel er modparten, mens objektet for lytningen i dialogen primært er
individet selv og dernæst modparten.
En anden væsentlig forskel er, at formålet med sensitivitetstræning er, at det er individet selv, der
lærer noget. I dialog er formålet, at gruppen som helhed lærer noget – både om sig selv, om
andre og om gruppen (Schein, 1994a).
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At lytte er i dialogmæssig henseende altså ikke kun et spørgsmål om empatisk lytning, men også
et spørgsmål om at lytte til sin egen indre stemme. At lære at lytte handler om at lægge mærke
til, hvordan man lytter og at være bevidst om, hvad man hører, når man lytter, og hvordan det,
man hører, bliver fortolket igennem ens verdensbillede. At lære at lytte handler derfor også om at
være bevidst om, hvad man tænker og føler, når man hører det, den anden part siger:
"But we can learn to listen in a way that challenges this process, that distinguishes
all the stories people make up about a set of facts from the facts themselves. We can
notice how we progress from our conclusions about subjects to assumptions we
construct about them and finally to beliefs that we adopt – views that, once they take
hold, tend to remain relatively stable and hard to change. These beliefs then
reinforce what we select out to see. We can easily become locked into a way of
thinking that is hard to change. Listening this way can help us resolve differences.
We can become more attentive to the ’data’ that leads us to make our conclusions,
and so open a much different quality of inquiry.” (Isaacs, 1999, p. 97).
Lytning bliver dermed et spørgsmål om at lytte refleksivt frem for at lytte reaktivt (Isaacs, 1999).
Når man lytter reaktivt, lytter man med udgangspunkt i den modstand eller den trang til at
reagere, der opstår, når man hører andre sige noget, man er uenig i eller ikke forstår. Dermed
lurer faren for, at måden man lytter på, bliver selvbekræftende: Man leder efter beviser på, at
man selv har ret, og at andre har uret og fylder billedet af situationen ud vha. kompletteringsmekanismer. Når man lytter refleksivt, registrerer man modstanden eller trangen til at reagere,
men suspenderer den og lytter med den intention at forsøge at forstå, hvordan andre opfatter
verden. Lytningen giver på den måde anledning til en granskning af individets egne tanke- og
handlemønstre og til en øget bevidsthed omkring brugen af kompletteringsmekanismer.
Endelig indeholder lytningen også et holistisk element, hvor individets fokus ikke kun er på ens
egen måde at lytte på, men i lige så høj grad på at lytte i fællesskab:
”Listening is usually considered singular activity. But in dialogue one discovers a
further dimension of listening: the ability not only to listen, but to listen together as a
part of a larger whole. This entails making a fundamental shift of perspective. It
means taking into account not only what things look like from one’s own perspective,
but how they look and feel from the perspective of the whole web of relationships
among the people concerned. This requires more than empathy, which might imply
trying to put oneself in the other person’s shoes while also sustaining one’s own
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angle. Instead, we can enlarge our sense of ourselves – our sense of identity – so that
we become (…) ‘an advocate for the whole’.” (Isaacs, 1999, p. 103).

3.4.3: Respektere
At respektere andre handler i gængs opfattelse om at tage hensyn til andre og ikke overskride
personlige eller faglige grænser. Det er ofte ensbetydende med, at vi ud fra nogle sociale normer
om blandt andet høflighed og respekt ikke i samtalen med andre stiller spørgsmålstegn ved deres
måde at tænke og handle på (Argyris & Schön, 1996).
Respekt handler i dialogmæssig sammenhæng om at anerkende andres verdensbillede og
fortolkningsskema som værende lige så gyldigt, lige så legitimt og lige så vigtigt som ens eget.
Respekt vil konkret komme til udtryk ved, at man ikke forsøger at trække sit eget verdensbillede
ned over hovedet på andre. Indgår man i en samtale med den hensigt at vinde, og udspiller der
sig en samtale, der har karakter af en diskussion eller en debat, udviser man ikke respekt for
andres verdensbillede.
Ordet respektere stammer fra latin, respecere, og betyder ”at se igen”. At respektere andre i
dialogmæssig henseende betyder altså, at man ikke forlader sig på sine fordomme eller sine
erfaringer omkring den anden person, men tvinger sig selv til at se på personen igen og prøver at
forstå deres fortolkningsskema og acceptere deres verdensbillede. Det betyder ikke, at man
forlader sit eget ståsted. Det betyder heller ikke, at man skal være enig med den anden person.
Respekt handler om, at man anerkender den anden person og personens verdensbillede – også
selv om man er uenig i deres udsagn eller deres tænkemåder og verdensbilleder.

3.4.4: Tale
Taleelementet er det fjerde centrale element i dialog og er tæt knyttet til de tre øvrige elementer.
Hos Isaacs handler taleelementet primært om at skabe en ægte (authentic) dialog, og Isaacs’
fokus bliver dermed på, at man skal sige det, man mener, og ikke det, man forventes at sige.
Isaacs’ tilgang til taleelementet er relativt ateoretisk, men Argyris og Schön kobler i deres
læringsteori de værdier, der styrer vores adfærd, sammen med en samtales indhold. Ifølge
Argyris og Schön handler vi ud fra nogle defensive mekanismer, som forhindrer læring. Én af de
defensive mekanismer er netop, at vi siger noget andet end det, vi rent faktisk mener. F.eks.
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mener Argyris og Schön, at vi handler ud fra værdier om, at vi skal undgå at sige ting, som kan
såre andre eller vække ubehag hos andre, at vi skal holde fast i vore principper og værdier, samt
at vi udviser styrke ved at fastholde vores position på en måde, så vore egne argumenter og
synspunkter vinder (Argyris & Schön, 1996).
At handle ud fra sådanne værdier vil uundgåeligt medføre, at samtalen tager en drejning i retning
af en diskussion eller en debat. I forsøget på at udvikle en dialog må taleelementet nødvendigvis
indeholde en bevidsthed om samtalens karakter, således at man bevidst kan undgå at falde i
diskussions- og debatgrøften. Det kan konkret gøres ved at kæde taleelementet sammen med
dialogens tre øvrige elementer.
Suspensionselementet har til formål at øge bevidstheden om dialogdeltagernes verdensbillede og
den måde, hvorpå verdensbillederne manifesterer sig i samtalen. Det betyder, at man må tale på
en måde, så man inviterer andre – og sig selv – til at granske og stille spørgsmålstegn ved andres
verdensbillede.
På samme måde er taleelementet knyttet til lytteelementet og til præmissen om, at man ikke kan
lytte med munden fuld af ord. Dermed kommer taleelementet ikke kun til at handle om, hvad
man siger, men i lige så høj grad også om, hvornår man skal tale, og hvornår man skal tie.

3.5: Byggeklodser til dialogudviklingsmodellen
På baggrund af den domænespecifikke dialogudviklingsteori kan der lægges yderligere nogle
byggeklodser til dialogudviklingsmodellen. Den overordnede model fra kapitel 2 er uændret, idet
den er baseret på den fænomenologiske metateori. Der, hvor den domænespecifikke dialogudviklingsteori bidrager til modellen, er som nævnt med en konkretisering af de dialogkompetenceelementer, der er nødvendige at udvikle og lære i forbindelse med dialogudvikling.
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På baggrund af den domænespecifikke dialogudviklingsteori kan interventionsmodellen
udbygges på følgende måde, jf. figur 3.4:

Fase 1:
Kommunikativ bevidsthed

Fase 2:
Analyse af eget
verdensbillede

Fase 3:
Dialogudvikling

Fokusområder

Det fænomenologiske
kommunikationstankesæt
Den subjektive vs. den
objektive virkelighed
Forståelse af
verdensbilleders indhold og
natur
Konsekvensen af forskellige
verdensbilleder
Nødvendigheden af flere
verdensbilleder

Forståelse af eget
verdensbilledes indhold og
natur
Forståelse for egen brug af
mangel- og kompletteringsmekanismer
Forståelse af egen brug af
erfaringer

Gensidig korrektion af
forforståelse og eliminering
af fordomme
Gensidig forståelse og evt.
korrektion af hinandens
verdensbilleder
Det fælles tredje
Diagnose af
kommunikationen

Elementer i en
dialogkompetence

Proprioception

Proprioception
Suspension II
Lytte

Proprioception
Tale
Respektere
Lytte
Suspension I
Suspension II

Figur 3.4: Interventionsmodel på baggrund af metateori og domænespecifik teori
Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår, er fokusområderne i vidt omfang baseret på den fænomenologiske metateori,
der var emnet for kapitel 2. Fokusområderne stemmer overens med Bohm’s tanker om tankeprocesser, dialog mv. Således er der klare paralleller mellem forholdet mellem den subjektive og
den objektive virkelighed, som fænomenologerne beskæftiger sig med, og forholdet mellem
iagttageren og det iagttagne, som Bohm beskæftiger sig med. Fænomenologerne beskæftiger sig
med konsekvensen af forskellige verdensbilleder, mens Bohm bruger tanken og menneskets
tankeprocesser som omdrejningspunkt. Hovedbudskabet er dog det samme: Vores måde at
opfatte virkeligheden på rummer en række problemer, der især har betydning i kommunikationen
med andre, og nøglen til løsningen af disse problemer ligger i individuel og kollektiv bevidstgørelse og refleksion. Jeg har dog valgt at bibeholde det fænomenologiske begrebsapparat for at
tydeliggøre sammenhængen mellem metateori og domænespecifik teori.
Elementerne i dialogkompetencen er til gengæld baseret på den domænespecifikke dialogudviklingsteori med Bohm og Isaacs som de centrale bidragsydere. Ud fra et ønske om et
sammenhængende begrebsapparat har jeg valgt at erstatte de få fænomenologiske begreber, der
figurerer som elementer i en dialogkompetence i figur 2.12, med Bohm’s og Isaacs’ begreber.
Således er ”Bevidsthed, opmærksomhed og koncentration om et givent fænomen” i figur 2.12
her erstattet med Bohm’s proprioceptionsbegreb, ligesom epoché er erstattet med Bohm’s
suspensionsbegreb, her med Isaacs’ skelnen mellem Suspension I og Suspension II.
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De områder, der fokuseres på i de forskellige faser i selve interventionen, er uændrede i forhold
til kapitel 2 med undtagelse af, at der i fase 3 er tilføjet ”diagnose af kommunikationen”. Dette
fokusområde hænger sammen med den kommunikative bevidsthed, der er omdrejningspunktet
for fase 1. I fase 3, hvor der fokuseres på samtalen mellem to eller flere parter, drejer diagnose af
kommunikationen sig om, at dialogdeltagerne skal være i stand til at diagnosticere selve
samtalen og afgøre, om den samtale, de er engageret i, har præg af at være en dialog, en
diskussion eller en debat. Som nævnt er der flere samtaleformer end disse tre, men det vigtige i
denne sammenhæng er, at dialogdeltagerne er i stand til at afgøre, om de bevæger sig ud ad
dialogsporet eller diskussions- og debatsporet, jf. figur 3.1 og 3.2.
Til gengæld er modellen udbygget væsentligt for så vidt angår elementerne i dialogkompetencen.
Den kommunikative bevidsthed er afgørende i alle tre faser. I fase 1 drejer den kommunikative
bevidsthed sig om at udvikle en bevidsthed omkring kommunikation i det hele taget og specifikt
med henblik på at udvikle en forståelse af kommunikation i et fænomenologisk perspektiv. Fase
2 fokuserer på selvrefleksion og på bevidsthed om og analyse af eget verdensbillede, mens fase 3
fokuserer på en bevidsthed om, hvad der foregår i kommunikationen mellem to eller flere parter.
Bohm bruger proprioceptionsbegrebet til at betegne en sådan form for kommunikativ bevidsthed,
hvor hvert individ skal udvikle en bevidsthed om, hvordan individets måde at tænke på (som
hænger sammen med individets verdensbillede, jf. kapitel 2) influerer på kommunikationen.
Bevidsthed om, hvordan man tænker og hvorfor, er med til at skabe den nødvendige selvrefleksion, som binder overskridende læring og suspension sammen (jf. afsnit 3.4.1), og som
dermed er nødvendig for udviklingen af en dialog. Proprioception er dermed et element i dialogkompetencen, som skal udvikles i alle tre faser af interventionen, om end der, som figur 3.4 også
illustrerer, vil blive lagt vægt på forskellige ting afhængig af, hvilken fase der er tale om.
I den indledende fase, hvor fokus er på kommunikation generelt, og hvor deltagerne skal
indføres i det fænomenologiske kommunikationstankesæt, er proprioception den eneste
kompetence, der skal udvikles. I fase 2, hvor deltagerne skal udvikle en forståelse af eget
verdensbillede, af verdensbilledets indhold og natur samt en forståelse af, hvordan erfaringer
bliver brugt som fyld i forbindelse med mangel- og kompletteringsmekanismer, skal deltagerne
også udvikle en suspensionskompetence. Denne suspensionskompetence svarer til den epochékompetence, der fremgår af figur 2.12. Suspensionsbegrebet er blevet nuanceret, således at der
skelnes mellem Suspension I og Suspension II. Suspension II er forudsætningen for Suspension I
og drejer sig om at gøre det ubevidste bevidst, mens Suspension I drejer sig om at gøre egne og
andres tanker eksplicitte. I fase 2 vil det derfor udelukkende være Suspension II, der udvikles,
hvor individet lærer at reflektere over eget verdensbillede og over, hvordan dette manifesterer sig
i en samtale med andre samt med hvilke konsekvenser. I fase 2 udvikles også en lytte113
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kompetence. Som nævnt kan der skelnes mellem to former for lytning: den ene form drejer sig
om at lytte til sin egen indre stemme, mens den anden drejer sig om at lytte åbent og empatisk til
de øvrige deltagere i samtalen. I fase 2 er der udelukkende tale om den lytning, der drejer sig om
at lytte til den indre stemme, som populært sagt er verdensbilledet, der taler. På den måde kobles
lyttekompetencen til suspensionskompetencen, idet lytningen bliver en katalysator for
suspensionen.
I fase 3 kommer alle dialogkompetencer i spil. Når først individet er blevet bevidst om sit eget
verdensbilledes betydning for kommunikationen, drejer det sig om at eksplicitere for andre,
hvordan man opfatter tingene. Hver parts verdensbillede skal tydeliggøres for de øvrige dialogdeltagere. Det betyder, at lyttekompetencen her ikke kun handler om at lytte til egen indre
stemme, men også handler om at lytte til andre og lade deres verdensbillede strømme igennem
ens eget. Det forudsætter suspension, og her er der tale om både Suspension I og Suspension II,
jf. figur 3.3. Herudover vil tale- og respektkompetencerne skulle udvikles i forbindelse med fase
3, idet disse to former for kompetence først bliver afgørende i selve kommunikationen med
andre.
Det er tydeligt, at vejen til dialogudvikling hos både Bohm og Isaacs går igennem en ændret
bevidsthed om kommunikationen, men det er uklart, hvordan denne bevidsthed skabes, og selv
om Isaacs operationaliserer Bohm’s dialogteori og giver os svar på, hvilke elementer der indgår i
en dialogkompetence, så giver begge meget få konkrete handlingsanvisninger på, hvordan man i
praksis udvikler dialog.
Fælles for Bohm og Isaacs er også, at de ikke beskæftiger sig meget med de vanskeligheder, der
er forbundet med at udvikle dialog. Disse vanskeligheder må formodes at være større og af mere
fundamental betydning, når dialogudviklingen ikke som foreskrevet af Bohm finder sted løsrevet
fra hverdagens konkrete problemstillinger, men tværtimod udvikles i en gruppes eksisterende
møderække, hvor der netop skal løses konkrete problemstillinger, og hvor deltagerne har en
historie og en fortid sammen. En sådan fortid må nødvendigvis spille ind på dialogudviklingen.
Endelig må den konkrete kontekst, som dialogudviklingen skal foregå i, forventes at spille en
rolle for, hvordan dialogudviklingsprocessen forløber, herunder hvilke specifikke barrierer man
kan forvente.
Konkretiseringen af suspensionsbegrebet med hjælp fra Bateson’s læringsteori giver en
udmærket indsigt i, hvordan læring foregår hos individet og giver dermed et godt billede af
læringens strukturelle side. Men én ting er læringens indhold, en anden ting er læringens proces.
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Det efterlader spørgsmålet om, hvordan man i praksis faciliterer suspension og dermed overskridende læring, ikke kun hos individer, men også i grupper.
I kapitel 4 diskuteres projektets metode, hvor det især diskuteres, hvordan man kan udvikle
dialog i praksis. I metodekapitlet vil jeg dermed forsøge at give svar på de spørgsmål, som de
domænespecifikke teorier ikke har givet svar på, nemlig hvordan man i praksis kan udvikle de
forskellige elementer i en dialogkompetence. På baggrund heraf opstilles den endelige dialogudviklingsmodel, som har været udgangspunkt for de praktiske dialogudviklingsforsøg på to
hospitalsklinikker.
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KAPITEL 4

Dialogudvikling i praksis – metodiske og
analytiske overvejelser

4.1: Metodiske problemstillinger
På baggrund af de foregående kapitler rejser spørgsmålet om, hvordan man i praksis udvikler
dialog, sig. Den dialogudviklingsmodel, der er udviklet successivt i kapitel 2 og kapitel 3, skal
suppleres med nogle metodiske elementer, der epistemologisk og ontologisk passer til det
teoretiske fundament. Det overordnede spørgsmål i dette kapitel er således, hvilke implikationer
en fænomenologisk tilgang til dialogudvikling har for metodevalget og for dialogudvikling i
praksis. Spørgsmålet handler om, hvordan man omsætter teorier og teoretiske modeller til
konkrete metodikker. Såvel det overordnede metodiske design som de konkrete metodikker og
dataindsamlingsteknikker skal stemme overens med de fænomenologiske grundtanker,
principper og begreber, som blev præsenteret i kapitel 2, og med Bohm’s og Isaacs’ dialogudviklingsteorier, som blev præsenteret i kapitel 3. På den baggrund skal dialogudviklingsmodellen tilføres nogle konkrete interventionselementer, der kan understøtte den praktiske side
af dialogudviklingen.
Udviklingen af en praktisk dialogudviklingsmetode står centralt i dette kapitel, og der en række
spørgsmål, der rejser sig i den forbindelse.
Det første spørgsmål vedrører valget af et aktionsforskningsdesign. Aktionsforskningsprojekter
er karakteriseret ved et dobbelt formål, der dels drejer sig om at skabe forandringer i praksis, dels
drejer sig om den unikke viden, der opnås i aktionsforskningsprojekter i forhold til mere
deskriptive forskningsformål. Valget af et aktionsforskningsdesign har vidtrækkende
konsekvenser, og det er derfor nødvendigt at diskutere, hvad formålet med aktionsforskning er,
samt hvilke metodemæssige og analytiske implikationer, det har.
Det andet spørgsmål, man må tage stilling til, er, hvem der skal forestå interventionen. Kan
dialog udvikles af aktørerne selv, eller skal interventionen forestås af en ekstern facilitator? Dette
projekt har fra start været anlagt som et aktionsforskningsprojekt, og et af hovedformålene med
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projektet er da også at udvikle en praktisk orienteret dialogudviklingsmetode. Det kræver en
afprøvning i praksis, og derfor har spørgsmålet om, hvorvidt eksternt faciliteret intervention er
påkrævet eller ej, ikke været rejst i forbindelse med dette projekt, idet det på forhånd var givet, at
interventionen skulle forestås af en ekstern facilitator. Spørgsmålet er dog stadig relevant, idet
tanken med at udvikle en sådan dialogudviklingsmetode er, at den fremover kan bruges af
aktører i sygehusvæsenet, og det vil derfor være relevant at diskutere nødvendigheden af en
ekstern facilitator.
Et tredje spørgsmål drejer sig om forholdet mellem forskeren og det, der udforskes. Centrale
problemstillinger i den forbindelse – og især når dialogudviklingsmodellens fundament er
fænomenologisk – er, hvordan forskeren sætter sig ind i aktørernes verdensbilleder, og hvilken
rolle forskerens egen forforståelse har i den forbindelse. Mere centralt er spørgsmålet om,
hvorvidt det overhovedet er nødvendigt for forskeren at sætte sig ind i aktørernes verdensbillede
for at udvikle en dialog.
Disse centrale spørgsmål er det primære omdrejningspunkt for dette kapitel, og diskussionen af
spørgsmålene munder ud i opstillingen af en ”færdig” dialogudviklingsmodel, idet metodedelen
af dialogudviklingsmodellen, som er udviklet igennem kapitel 2 og kapitel 3, her suppleres med
de konkrete teknikker, der er anvendt i de forskellige faser af dialogudviklingsprocessen. Det er
altså denne model, der har været anvendt i de konkrete dialogudviklingsforsøg i dette projekt.
Modellen er dog ikke færdig, da den netop bliver valideret i forbindelse med den praktiske
afprøvning og efterfølgende må evalueres på baggrund af de erfaringer, der udspringer af mødet
med praksis.
Dette møde med praksis er omdrejningspunktet for de efterfølgende analysekapitler, og netop
analysekapitlerne byder på nogle analysemæssige problemstillinger. Kapitel 4 afsluttes derfor
med en redegørelse for de overvejelser omkring struktur, indhold og layout, der ligger til grund
for analysen af de to dialogudviklingsforløb.

4.2: Aktionsforskning og dialogudvikling
I det følgende diskuteres projektets overordnede metodemæssige design. Først diskuteres
formålet med og implikationerne af et aktionsforskningsdesign. Valget af aktionsforskning som
overordnet undersøgelsesdesign har betydning for den måde, interventionen i de to cases
tilrettelægges på. Det har også betydning for den måde, analysen gribes an på. Det er således
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tanken, at dette afsnit skal fungere som en metodisk ramme for den efterfølgende drøftelse af,
hvordan dialogudvikling i praksis kan faciliteres.

4.2.1: Formålet med aktionsforskning
Aktionsforskningskonceptet og de tilhørende metoder er bedst beskrevet hos Argyris et al.
(1985), der dog benævner det aktionsvidenskab (action science) for at understrege, at aktionsforskning finder sted i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Det er netop koblingen fra videnskab til praksis, der adskiller aktionsforskning (eller aktionsvidenskab) fra f.eks. konsulentarbejde.
Jeg er enig i, at denne kobling mellem praksis og videnskab er nødvendig, da løsningen af
praktiske problemer i organisationer afhænger af et gyldigt, afprøvet, brugbart og informativt
teoriapparat. I det følgende vil jeg dog ikke skelne mellem aktionsforskning og aktionsvidenskab, men bruge termen aktionsforskning, idet jeg tilslutter mig French og Bell’s formålsbeskrivelse af aktionsforskning:
”Action research attempts to meet the dual goals of making action more effective and
building a body of scientific knowledge around that action.” (French & Bell, 1999,
p. 130).
Aktionsforskningens formål er altså på den ene side at skabe ændringer i praksis, og på den
anden side at udvikle videnskabelig viden omkring disse ændringer.
Ændringen finder sted i spændingsfeltet mellem status quo og et nyt univers (Argyris et al.,
1985; Lewin, 1967). I status quo-feltet har individet lært sig, hvilke handlinger der virker, og
hvilke der ikke virker. Denne læring ligger dybt i individet, og der er skabt et sæt af normer og
regler omkring denne læring, som tages for givet. Hvis man vil undersøge disse normer og
regler, der understøtter et status quo, og hvis man vil undersøge individets adfærd og opretholdelse af status quo, må man konfrontere status quo og forsøge at ændre det:
”In social life, the status quo exists because the norms and rules learned through
socialization have been internalized and are continually reinforced. Human beings
learn which skills work within the status quo and which do not work. The more the
skills work, the more they influence individuals’ sense of competence. Individuals
draw on such skills and justify their use by identifying the values embedded in them
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and adhering to these values. The interdependence among norms, rules, skills, and
values creates a pattern called the status quo that becomes so omnipresent as to be
taken for granted and to go unchallenged. Precisely because these patterns are taken
for granted, precisely because these skills are automatic, precisely because values
are internalized, the status quo and individuals’ personal responsibility for
maintaining it cannot be studied without confronting it.” (Argyris et al., 1985, p. xi).
Denne konfrontation giver en unik viden om det system, der søges ændret – en viden som f.eks.
ikke kan opnås qua deskriptive undersøgelser:
”It is less than ten years ago that, defying hosts of prejudices, the attempt was made
to proceed from descriptive studies of social relations and attitudes to what may be
called ‘action research’ on groups. It is not merely the nearness to problems of the
practice which lies behind this particular interest in changes, but the fact that the
study of experimentally created changes gives a deeper insight into the dynamics of
group life. Even the most exact measurement of food consumption or attitudes
toward food, for instance, does not tell how strong the food habits are, how great the
resistance would be against changes, or how changes could be brought about
effectively. Only experiments in changes can, finally, lay open the deeper layers of
group dynamics.” (Lewin, 1999, p. 285).

1

Aktionsforskningen finder sted i et spændingsfelt, hvor det på den ene side er nødvendigt at have
gode beskrivelser og en god forståelse af verden, hvis man skal ændre den. På den anden side
gælder Kurt Lewin’s udsagn om, at den bedste måde at forstå verden på er at forsøge at ændre
den, også.
Også Argyris et al. (1985) går i rette med den traditionelle videnskabs måde at undersøge verden
på, hvor man hævder, at man qua deskriptive undersøgelser beskriver verden, således som den
er. Argyris et al. argumenterer for, at verden i hvert fald i nogle tilfælde netop ikke kan
beskrives, som den er, hvis man ikke forsøger at ændre den. F.eks. er det svært, ja næsten
umuligt, at give et gyldigt og fyldestgørende billede af de defensive rutiner, der opretholder et
status quo, hvis man udelukkende benytter sig af observationsstudier og interviews. Det betyder,
at man først får en fyldestgørende viden om aktørers adfærd i organisationer, hvis man supplerer
de deskriptive og diagnostiske undersøgelser med eksperimentelle ændringer:
1

Citatet indledes med ”It is less than ten years ago…” Kilden er angivet til at være fra 1999, men eftersom Lewin døde i 1947, er
artiklen selvsagt ikke fra 1999. Der er tale om en antologi bestående af artikler skrevet af Kurt Lewin. Originalartiklen er fra
1944.

119

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 4: Dialogudvikling i praksis

”We will probably never get a valid description of the resiliency of defensive
routines by just watching and waiting. Some defenses do not even surface until the
first layer of defenses has been engaged.” (Argyris et al., 1985, p. xii).
Ovenstående svarer godt til formålet med aktionsforskning i dette projekt. I 1998 skrev jeg min
kandidatafhandling. Emnet var en undersøgelse af kulturen på en afdeling på Rigshospitalet med
det formål at undersøge, hvilken rolle forskellige kvalitetsopfattelser blandt personalet spillede.
Jeg var meget tiltrukket af atmosfæren på Rigshospitalet, både miljøet og menneskene
fascinerede mig, og jeg stødte på mange spændende problemstillinger undervejs i mine
observationer på afdelingen. Dengang blev det ”kun” til et kulturstudie, og jeg ærgrede mig
dengang over at have stillet en ”diagnose” uden også at iværksætte en ”behandling”.
Da jeg fik mulighed for at føre mine studier af hospitalsvæsenet videre i et ph.d.-projekt, sprang
jeg til med det samme, og fra start var det tanken, at jeg ville fortsætte dér, hvor jeg slap i min
kandidatafhandling: Jeg ville ikke blot nøjes med at stille en diagnose, jeg ville lave et aktionsforskningsprojekt. Det er der flere forskellige grunde til:
•

For det første gav det mig mulighed for at engagere mig dybere i det fascinerende
hospitalsmiljø

•

For det andet gav det mig mulighed for at medvirke til at skabe forandring, dvs.
ikke blot stoppe ved en diagnose

•

For det tredje mener jeg, at forskningen har størst effekt i praksis, hvis forskningen
sker i tæt samarbejde med praksis

•

For det fjerde mener jeg, at nye ledelsesteknologier, som f.eks. dialogudvikling, må
udvikles i tæt samarbejde med det praksisfelt, som skal benytte ledelsesteknologien

•

Og for det femte mener jeg, at aktionsforskning giver mulighed for at skabe ny
viden om sygehusfeltet på baggrund af data, som man ikke kan frembringe på
anden måde

Dermed læner jeg mig op ad Lewin’s opfattelse af, hvilke behov aktionsforskningen opfylder
(her i French & Bell’s formulering, French & Bell, 1999, p. 130):
•

The need to understand the laws of social change

•

The need for greater collaboration and joint inquiry between scientists and
practitioners

•

The need for “richer” data about real-world problems

•

The need to discover workable, practical solutions to problems
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The need to discover general laws explaining complex social phenomena

Der er således mange gode grunde til at bedrive aktionsforskning. Intervention og
eksperimentelle ændringsforsøg er dog ikke uden faldgruber. Aktionsforskningens akilleshæl
ligger blandt andet i, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor valide data man får af at ”fremprovokere” data, idet interventioner i et aktionsforskningsmæssigt øjemed i større eller mindre
grad er kunstige. Dermed kan man stille spørgsmålstegn ved, om de data, der fremkommer,
egentlig beskriver systemet, sådan som det er, og om aktørernes reaktioner på de ændringer, der
finder sted i forbindelse med aktionsforsknings, svarer til den måde, aktørerne ville reagere på i
andre ændringssituationer. En anden faldgrube er, at de data, der fremkommer, er stærkt
afhængige af den intervention, der finder sted og dermed også afhængige af en række faktorer
som f.eks. facilitators interventionskompetence og kemien mellem facilitator og aktørerne.
Aktionsforskningen rummer også en kausalitetsdiskussion, idet det kan være særdeles vanskeligt
at afgøre, om aktørernes adfærd er et resultat af interventionen eller af andre omstændigheder.
Dertil kommer de etiske problemstillinger, der opstår, når man som ekstern facilitator forsøger at
ændre et system i forskningsøjemed. Dette diskuteres i afsnit 4.2.2 nedenfor.
Aktionsforskningstankegangen er rammen for dette projekt og dermed også for det metodiske
design. Sammenfattende kan man sige, at valget af et aktionsforskningsdesign stiller en række
krav til projektet, som kan opsummeres i Argyris et al.’s operationalisering af implikationerne af
aktionsforskningens dobbelte formål. Argyris et al. (1985) fremfører følgende krav til det
metodiske design for et aktionsforskningsprojekt:
1. At der skabes viden om, hvad det er for kræfter og variable, der fastholder status
quo
2. At der udvikles viden om, hvordan status quo kan ændres og til hvad
3. At der skabes viden om den intervention, der er nødvendig for at ændre status quo
4. Udvikling af et metodisk apparat, der på den ene side muliggør ændring af status
quo i praksis og på den anden side producerer viden, der lever op til kravene om
videnskabelig vidensproduktion
(Argyris et al., 1985, p. xii).
Kravene har vidtgående konsekvenser i et aktionsforskningsprojekt, idet såvel den teoretiske og
metodiske modeludvikling som dataindsamlingsmetoden og analysestrategien skal afspejle disse
krav. I resten af dette kapitel diskuteres disse forhold mere indgående.
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4.2.2: Etiske overvejelser
Det er ikke uden skrupler, etiske overvejelser og følelsen af et tyngende ansvar på ens skuldre, at
man vælger et aktionsforskningsdesign.
Godtager man Argyris et al.’s udsagn om, at formålet med aktionsforskning er at ændre status
quo, og at status quo repræsenterer det, aktørerne har lært virker, så betyder det, at man som
interventionist ændrer ved noget, der har en funktion for aktørerne. I det konkrete tilfælde ændrer
jeg ved en kommunikationsform, men ændringen er mere substantiel end blot kommunikationsformen. Kommunikationen afspejler aktørernes verdensbillede og dermed ikke blot aktørernes
værdier omkring det at kommunikere, men aktørernes værdier om rigtigt og forkert, godt og
skidt etc. Det er aktørernes verdensbilleder, der bliver sat på spil i dialogudviklingsprocessen.
Det er et stort ansvar at stå med. Og tanken om, at man piller ved noget, der har en funktion,
betyder, at man er sikker på, at der i løbet af dialogudviklingsprocessen vil opstå situationer,
hvor aktørerne reagerer stærkt med f.eks. forsvarsmekanismer, der kan komme til udtryk på
forskellig vis.
Man kan hævde, at sådanne forsvarsmekanismer har en funktion, og at man derfor ikke skal pille
ved dem. Modargumentet er, at forsvarsmekanismer på en og samme gang både kan være
funktionelle og dysfunktionelle.
Der er altså en betydelig risiko og et betydeligt ansvar forbundet med at bedrive aktionsforskning
og dermed forsøge at facilitere ændringsprocesser. Det værste, der kan ske, er, at man
uforvarende kommer til at skade deltagerne. Som uerfaren proceskonsulent er jeg derfor gået ind
i projektet med en stor grad af ydmyghed. Samtidig er det dog væsentligt at huske på, at der skal
meget til at skade aktørerne, idet forsvarsmekanismerne netop vil træde i kraft i det øjeblik,
aktørerne oplever situationen som truende eller på anden måde skadelig. Argyris et al. (1985)
argumenterer da også for, at så længe interventionen sker i et samarbejde mellem forsker og
klient, hvor der ikke holdes noget skjult for klienten, så længe vil risikoen for at øve skade være
lille:
”A (…) related objection is that attempts to change might get out of hand and
unintentionally harm participants. This is an important concern, one that
researchers must constantly respond to. But what leads researchers to believe that
clients will allow them to create dangerous conditions? Our experience is that social
scientists are successfully denied access by subjects who do not trust the researchers
or do not agree with the research. We should add that our experience is based on a
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model of a collaborative relationship between researcher and subjects or clients, one
in which clients can make an informed choice about proceeding with the research.”
(Argyris et al., 1985, p.xiii).
Et aktionsforskningsprojekt kræver således et tæt samarbejde mellem forskeren og praksis. Min
måde at sikre dette tætte samarbejde på har først og fremmest været ved at vælge proceskonsultation som metode, hvorved et tæt samarbejde mellem forsker og klient netop sikres.
Proceskonsultationsmetoden diskuteres i afsnit 4.3. Derudover har jeg i interventionen lagt vægt
på at fremlægge en plan for hele forløbet for begge grupper og sikret mig, at alle var indforstået
med denne plan. Derudover er begge forløb tilrettelagt således, at der er lagt evalueringssessioner ind i forløbet, hvor gruppen og jeg i fællesskab kan evaluere processen. På den måde
har jeg dels forsøgt at opbygge et tillidsforhold mellem mig og dialogdeltagerne, og dels forsøgt
at sikre mig, at deltagerne har været i stand til at træffe et ”informeret valg” omkring deres
fortsatte deltagelse i dialogudviklingsforsøgene.

4.2.3: Dialog – med eller uden intervention?
Inden den mere konkrete interventionsmetode diskuteres, er det væsentligt at diskutere et af de
centrale spørgsmål, der blev nævnt i indledningen til dette kapitel. Et væsentligt spørgsmål, når
man skal udvikle en metode til dialogudvikling, er, om aktørerne i en organisation selv kan
udvikle dialog, eller om det kræver en eksternt faciliteret form for intervention. Spørgsmålet er
mere komplekst, end det umiddelbart lader til. Spørgsmålet bør egentlig opdeles i to, idet det ene
spørgsmål går på, om dialog kan udvikles uden nogen form for intervention, mens det andet
spørgsmål går på, om interventionen i givet fald kan forestås af aktørerne selv uden hjælp fra en
ekstern facilitator.
Som det fremgik af kapitel 3, er dialogudviklingsprocessen at sammenligne med en udvikling i
retning af læring på niveau 3 hos Bateson, hvilket indebærer, at man bliver bevidst om og
reflekterer over de tænke-, føle- og handlemønstre, der er styrende for ens adfærd. Spørgsmålet
om, hvorvidt en dialog kan udvikles uden intervention, kan dermed omformuleres til, om en
sådan bevidstgørelse og refleksion kan finde sted uden nogen form for intervention. Bateson’s
svar er et klart ja.
Bateson fremhæver double bind-situationer som katalysator for sådanne læringsprocesser.
Double bind beskriver det tilsyneladende umulige dilemma, som låser individets reaktion fast,
for ligegyldigt hvad individet gør, vil det tilsyneladende være forkert eller have uheldige
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konsekvenser. Individet kan ikke ”vinde”. Bateson’s pointe er, at drivkraften til at bevæge
subjektet fra læringsniveau 2 til læringsniveau 3 er double bind, fordi den eneste løsning i en
double bind-situation er at omdefinere konteksten og dermed overskride betingelserne for læring
på niveau 2 (Bateson, 1972; Illeris, 2000a). Bateson giver dog ingen praktiske anvisninger på,
hvordan man faciliterer læringsprocesser, men det er tydeligt, at han mener, at sådanne læringsspring ikke behøver at være faciliteret: Såfremt de rette omstændigheder er til stede, kan en
sådan læring, som dialogudvikling kræver, finde sted uden faciliteret intervention.
Historien om næbdyret illustrerer en double bind-situation, hvor det på den ene side er umuligt
ikke at kategorisere næbdyret, mens det på den anden side er umuligt at kategorisere efter de
eksisterende kategorier. Løsningen bliver derfor oprettelsen af en ny kategori. Principielt kan
sådanne situationer opstå, og principielt kan en dialog udvikles af sig selv.
Andre læringsteoretikere går dog i rette med Bateson. Argyris og Schön (1996) giver et tydeligt
nej som svar på, hvorvidt en sådan form for læring kan finde sted uden intervention. En
afgørende forskel på Bateson og Argyris og Schön er, at Bateson’s læringsteori primært knytter
sig til individet, mens Argyris og Schön beskæftiger sig med læringsprocesser i organisationer.
Denne forskel mener jeg er central for besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt dialogudvikling
kræver intervention.
Erfaringerne fra sygehusfeltet taler nemlig til fordel for Argyris og Schön. Det skorter ikke på
double bind-situationer i sygehusfeltet. De talrige krydspressituationer, som karakteriserer sygehusfeltet (se f.eks. Melander, 1997), er at sammenligne med double bind-situationer. Kravet om
nedbringelse af ventelister samtidig med drastiske besparelseskrav er en typisk double bindsituation. Erfaringerne viser dog, at sådanne situationer ikke pr. automatik fører til læringsspring.
Ofte håndteres situationen ved dekobling ved f.eks. at ignorere begge krav eller ved at vælge at
opfylde ét af kravene i stedet for dem begge. I andre tilfælde håndteres situationen ved hjælp af
politiske processer, hvor sygehusfeltets aktører forsøger at påvirke de krav, der stilles, således at
krydspressituationen i hvert fald midlertidigt forsvinder.
Selv om det bestemt ikke kan afvises, at overskridende læring kan finde sted af sig selv, må det
dog antages, at succesraten bliver højere, hvis processen er faciliteret. Ikke mindst, fordi
dialogen skal udvikles i et felt, der er karakteriseret af magtfulde professioner med en høj grad af
autonomi og af aktører med fasttømrede verdensbilleder, der netop bruges til at definere og
bevare professionen. Samtidig hævder Argyris (1991) som nævnt i kapitel 3, at højtuddannede,
professionelle aktører vil have svært ved overskridende læring (hvilket også historien om
næbdyret illustrerer). I sygehusfeltet vil aktørerne således formentlig trække i retning af
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assimilation frem for akkommodation, og netop derfor, hævder Argyris og Schön, vil en eller
anden form for faciliteret intervention være nødvendig.
Spørgsmålet er så, hvilken form for intervention der kan anvendes. I den forbindelse er det et
centralt spørgsmål, hvorvidt man overhovedet kan ”styre” sig frem til en dialog, og hvor direkte
en intervention kan være. Et blik tilbage til metateorierne i kapitel 2 viser, at svaret afhænger af,
hvilket perspektiv der anlægges.
I det behavioristiske perspektiv er adfærd ydrestyret, idet adfærd betragtes som en respons på en
stimulus. I det behavioristiske perspektiv findes der ikke nogen indre mental model, der
bearbejder påvirkningen. Adfærd betragtes som betinget af egenskaber ved den ydre, objektive
verden (Buhl, 1990). Der eksisterer dog et bagvedliggende sæt af universallove og regler, som
kan afdækkes på induktiv vis, og her ligger nøglen til at styre adfærden.
Inden for den kognitive psykologi forholder man sig anderledes til ydrestyringen af menneskelig
adfærd. Her argumenterer man for en mental model, som spiller en afgørende rolle for adfærd,
idet man mener, at den ydre verdens stimuli bliver medieret af individets mentale aktiviteter
(Buhl, 1990). I modsætning til det behavioristiske perspektiv opfatter man inden for den
kognitive psykologi individet som autonomt. Det betyder dog ikke, at det ikke er muligt at
påvirke adfærden. Påvirkning er mulig, når man har afdækket og forstået de indre love og regler,
der kan kategoriseres i almengyldige regler. Inden for et kognitivistisk perspektiv antager man
altså, at den ydre verdens stimuli kan styre adfærden hos individet, om end det sker indirekte via
individets mentale system.
Inden for fænomenologien mener man, at det alene er muligt at begribe fænomener, sådan som
de er for os. Her eksisterer der udelukkende subjektive repræsentationer af verden. De kausalsammenhænge mellem ydre stimuli og adfærd, som behavioristen og kognitivisten mener
eksisterer, eksisterer ikke i fænomenologens verdensbillede. Adfærd organiseres her indefra ud
fra ”kriterier” om, hvad der er meningsfuldt for individet. Hvad der er meningsfuldt, er dog
stærkt afhængigt af tid og sted, og den mentale model, som individet organiserer verden i og
handler ud fra, er dynamisk og kan ændre sig enten intentionelt eller spontant.
En fænomenologisk tilgang til dialogudvikling indebærer således, at man betragter dialogdeltagerne som subjektiver for deres kognition, perception, følelser og adfærd og ikke som
objekter for ydre styring og universallove. Det betyder dog efter min opfattelse ikke, at man ikke
kan forsøge at ændre adfærden. Faktisk åbner perspektivet op for en mere indirekte type af
styring. Netop fordi individet betragtes som et aktivt handlende og medskabende subjekt, så har
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individet også mulighed for gennem sprogbrug og refleksive processer at ændre sin adfærd. Det
betyder, at den metode, der ud fra et fænomenologisk perspektiv er egnet til interventionsbaseret
dialogudvikling, skal være en metode, der ikke direkte sigter imod at ændre adfærd, men som
igangsætter refleksive processer hos dialogdeltagerne. Der kan således argumenteres for en
indirekte intervention, hvor facilitators opgave er at igangsætte refleksive processer snarere end
at anføre konkrete løsninger og anvise konkrete adfærdsregler.
Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt interventionen kan forestås af andre end en ekstern
facilitator. Hos Argyris og Schön er det ikke et ekspliciteret krav, at interventionen faciliteres af
en ekstern aktør. Læringsprocessen kan også faciliteres af f.eks. ledelsen eller af en anden intern
nøgleperson.
Tanken bag udviklingen af en dialogudviklingsmodel og herunder en praktisk dialogudviklingsmetode er, at metoden skal kunne bruges, uden at organisationen eller afdelingen behøver hjælp
udefra. Det vil selvfølgelig være stærkt afhængigt af situationen, om det er nødvendigt at hente
hjælp hos en ekstern proceskonsulent eller ej, men tanken bag udviklingen af en generel model
er, at organisationen selv kan forestå dialogudviklingsprocessen og dermed også selv kan vælge
en ansvarlig, der kan varetage dialogudviklingsprocessen. Der må dog selvsagt stilles visse krav
til de kompetencer, en sådan intern ansvarlig skal besidde på samme måde, som der jf. forrige
afsnit må stilles krav til de kompetencer, en ekstern facilitator besidder.
Spørgsmålet er så, hvilken form for intervention, der vil være mest hensigtsmæssig. Som nævnt
beskriver Bohm ikke en egentlig dialogudviklingsmetode. En række udskrifter fra dialogsessioner, som Bohm har afholdt (se f.eks. Bohm, 1987), viser en metode, hvor en – ofte større –
gruppe mennesker, som ikke på forhånd kender hinanden, er samlet til en dialogsession, som
regel af flere dages varighed, hvor Bohm selv har fungeret som facilitator. Udover at fungere
som en ordstyrer, der perspektiverer dialogdeltagernes udsagn, og udover selv at foregå med et
godt eksempel i form af en veludviklet dialogkompetence, er der ingen entydig metode at spore
hos Bohm. Heller ikke Isaacs beskriver en egentlig dialogudviklingsmetode, men giver en række
konkrete forslag til, hvordan man kan udvikle en dialog, og disse forslag bærer også tydeligt
præg af en metode, der kræver en aktiv facilitator. Såvel Bohm’s som Isaacs’ dialogudviklingsmetode vidner dog om en proceskonsultationstilgang. Inden udviklingen af en konkret dialogudviklingsmetode vil det derfor være nyttigt at diskutere proceskonsultation som metode.
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4.3: Rollen som proceskonsulent
I og med at det overordnede undersøgelsesdesign for projektet er aktionsforskning, er det også
givet, at der skal vælges en overordnet tilgang til intervention, som for det første stemmer
overens med det teoretiske grundlag for dialogudvikling, for det andet stemmer overens med
ønsket om at udvikle en dialogkompetence hos deltagerne, og som for det tredje passer til interventionistens kvalifikationer. Dermed stod det hurtigt klart, at der kun var én tilgang, der
tilnærmelsesvis opfyldte alle disse forhold, nemlig proceskonsultation.

4.3.1: 3 modeller for intervention
Schein (1987, 1999) opererer med tre modeller for intervention/konsulentbistand: 1) Køb af
ekspertise, 2) Læge-patient-forholdet og 3) Proceskonsultation.
Ved køb af ekspertise bliver konsulenten hyret til at udføre et specifikt, klart identificeret stykke
arbejde. Det er konsulenten, der har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at finde en
løsning, der afhjælper klientens problem, og det er ligeledes konsulenten, der varetager
implementeringen af løsningen, men ansvaret for de potentielle konsekvenser af implementering
af løsningen ligger hos klienten.
I forhold til dialogudvikling er denne model ikke anvendelig, idet den hviler på nogle
forudsætninger, som ikke er til stede i dialogudvikling. Modellen forudsætter, at klienten har
foretaget en korrekt diagnose af problemet, hvilket næppe er tilfældet, når en stor del af
problemet ligger i ubevidste tankestrukturer og kommunikationsprocesser. Konsekvensen af
dette vil ofte være, at klienten ikke får løst sit problem, fordi konsulenten i denne model ikke har
en forpligtelse til at hjælpe klienten med at identificere det egentlige problem. Modellen
forudsætter også, at klienten – hvis han har været i stand til at stille en korrekt diagnose af
problemet – også har kommunikeret den ”korrekt” videre til konsulenten. Modellen hviler også
på en forudsætning om, at problemet er fjernet en gang for alle, når først konsulenten har
implementeret sin løsning. Det betyder, at der ikke sker en læring hos klienten, som derfor ikke
vil være i stand til at løse lignende problemer fremover. Endelig forudsætter modellen, at
klienten er i stand til at fortsætte arbejdet med den løsning, konsulenten har implementeret, når
konsulenten har forladt organisationen. Dette kan lade sig gøre, når det drejer sig om f.eks.
implementering af et nyt edb-system, hvor konsulenten har oplært klienten til at betjene edbsystemet, men det lader sig næppe gøre i de tilfælde, hvor forandringen er af mere substantiel og
dynamisk karakter. Det overfladiske samarbejde mellem klient og konsulent vil betyde, at
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klienten ikke udvikler kompetencer til at varetage det fortsatte arbejde med forandringen. I
dialogudviklingen ville dette svare til, at konsulenten opstiller nogle spilleregler for
kommunikationen, som klienten lærer, men klienten vil ikke udvikle forståelse for baggrunden
for spillereglerne og vil ikke være i stand til at vurdere, hvornår spillereglerne evt. skal revideres,
eller hvordan man kommer videre fra det stade, hvor konsulenten har forladt gruppen.
I læge-patient-modellen hviler ansvaret for løsningens udførelse på konsulenten, ligesom i køb
af ekspertise-modellen, men konsulenten involveres også i processen med at stille en diagnose. I
denne model antages det, at klienten er i stand til at give konsulenten de korrekte og nødvendige
oplysninger (ligesom når patienten fortæller lægen om sine symptomer), således at konsulenten
kan stille den korrekte diagnose. Selve løsningen implementeres af klienten (ligesom patienten
selv går på apoteket med sin recept og selv administrerer medicintagningen). Også denne model
hviler på en række forudsætninger. Uden observationer og egen indsamling af data må
konsulenten forlade sig på de data, klienten videregiver. Det betyder, at en løsning af problemet
forudsætter, at klienten har opfanget og vil videregive de væsentlige symptomer, og at disse
viderekommunikeres til konsulenten på en sådan måde, at konsulenten har et klart billede af alle
væsentlige symptomer. Det forudsættes også, at klienten ikke blot har opfanget alle symptomer,
men også at klienten har fortolket symptomerne korrekt. Når konsulenten har ”ordineret” en
løsning, er det endvidere en forudsætning, at klienten forstår og fortolker såvel konsulentens
diagnose som den løsning, konsulenten foreslår, rigtigt. Eftersom klienten er ansvarlig for
implementeringen af løsningen, er det en altafgørende forudsætning, at klienten har forstået hele
løsningsprocessen og også er i stand til at varetage den.
I forhold til dialogudvikling lider læge-patient-modellen af de samme problemer som køb af
ekspertise-modellen. Dialogdeltagerne vil ved dialogudviklingens start ikke være i stand til at
lave en egen diagnose af kommunikationen, og de vil ikke være i stand til selvstændigt at udvikle
en dialogkompetence. Endelig vil dialogdeltagerne med læge-patient-modellen ikke være i stand
til i fremtidige situationer at diagnosticere og løse lignende problemer selv.
Køb af ekspertise-modellen og læge-patient-modellen er udmærkede interventionsmodeller til
klart afgrænsede og ukomplicerede opgaver. Men når det drejer sig om læringsprocesser, hvor
ubevidste værdier og kategorier spiller en central rolle, og hvor det er vigtigt, at deltagerne
udvikler en kompetence, således at de fremover er i stand til at yde hjælp til selvhjælp, så
kommer disse modeller til kort.
Også ud fra et fænomenologisk perspektiv er det problematisk at anvende en af de to
ovenstående modeller. Begge modeller hviler på forudsætning om, at klienten objektivt betragtet
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enten har stillet en korrekt diagnose eller indfanget de relevante symptomer. En sådan
diagnosticering eller observation af symptomer er aldrig objektiv. Såvel problemer som deres
mulige løsninger opleves subjektivt, og der vil derfor være forskellige opfattelser af, hvad
problemet er, hvad den korrekte diagnose er, og hvad den korrekte behandling er. Dertil kan man
tilføje, at når målet med projektet er dialogudvikling, så må interventionsmetoden også være en
dialogbaseret interventionsmetode, hvorfor det er vanskeligt at operere med en interventionist,
der fungerer som ekspert. Disse problemer løses ved at anvende proceskonsultation som
overordnet interventionsmetode.

4.3.2: Proceskonsultation
Schein definerer proceskonsultation således:
”Process Consultation is the creation of a relationship with the client that permits
the client to perceive, understand, and act on the process events that occur in the
client’s internal and external environment in order to improve the situation as
defined by the client.” (Schein, 1999, p. 20).
I proceskonsultationsmodellen antages det, at klienten har brug for konsulentens deltagelse i hele
processen fra diagnose til løsning. Det antages også, at klienten er den eneste, der besidder den
fulde viden omkring organisationen. Dermed er klienten uundværlig i diagnosticeringen af
problemet og i formuleringen af, hvilken løsning der vil være den bedste, ligesom det også
antages, at klienten qua denne viden og qua samarbejdet med konsulenten vil være i besiddelse
af de nødvendige evner til at implementere løsningen.
Fordelen ved proceskonsultationsmodellen i forhold til de to øvrige interventionsmodeller er, at
klienten ikke blot vil få løst sit aktuelle problem, men også vil have øget sine problemløsningsevner på længere sigt, fordi klienten selv har fundet frem til løsningen og selv har implementeret
den. Der er ikke tale om en ekspert, der laver et ”quick fix”, men om at lære klienten at lære.
Denne læringsevne svarer til Bateson’s og Argyris & Schön’s deutero-læringsbegreb (Argyris &
Schön, 1996; Bateson, 1972; Schein, 1999). Endelig har proceskonsultationsmodellen den fordel,
at løsningen ofte vil nyde større accept fra klientgruppens side, end hvis det udelukkende var
konsulentens løsning, fordi klienten har været involveret og medbestemmende i hele processen.
Dette gælder ikke mindst i professionsdominerede organisationer. Konsulentens rolle bliver her
at yde hjælp til selvhjælp. Den grundlæggende antagelse i modellen er, at klienten ikke er i stand
til at stille diagnosen selv, men har behov for konsulenten, der kan facilitere tilsynekomsten af de
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relevante data, som klienten i samarbejde med proceskonsulenten kan analysere. Ofte vil
klienten ikke engang være i stand til at videregive de korrekte oplysninger til konsulenten – i
hvert fald ikke i de tilfælde, hvor grundlæggende værdier og ubevidste kategorier spiller en
central rolle. I proceskonsultation kan diagnose og intervention ikke adskilles, idet proceskonsultationsmodellen hviler på en terapeutisk tilgang til intervention:
”In this sense PC (process consultation, red.) is very similar in assumptions to many
kinds of clinical and psychiatric counseling that put the emphasis on clients figuring
out for themselves what their problems are and what they should do about them.”
(Schein, 1987, p. 21).
Schein’s proceskonsultationsmodel har klare paralleller til Argyris og Schön’s tre basale krav til
intervention:
”Hence it (participatory action research, red.) aims at creating an environment in
which participants give and get valid information, make free and informed choices
(including the choice to participate), and generate internal commitment to the results
of their inquiry.” (Argyris & Schön, 1989, p. 613).
Det er en central pointe såvel hos Schein som hos Argyris og Schön, at konsulentens vigtigste
opgave ikke er at facilitere forandring, men at forandring er klientens valg (det frie, informerede
valg), og et valg, der skal baseres på valide data.
I forhold til dialogudvikling betyder det, at der må lægges stor vægt på samarbejdet mellem
dialogdeltagerne og proceskonsulenten. Proceskonsulenten er ikke klogere end dialogdeltagerne,
men har en teoretisk og metodisk indsigt, som i fællesskab med dialogdeltagerne overføres på
dialogdeltagernes praksis. På praksisområdet er det imidlertid dialogdeltagerne, der er
eksperterne.
Der er således fem væsentlige årsager til, at proceskonsultation er valgt som overordnet tilgang
til den praktiske dialogudvikling:
1) Proceskonsultationstilgangen stemmer overens med fænomenologiens og dialogteoriens grundtanke om, at virkeligheden manifesterer sig i subjektive
repræsentationer, og at ingen derfor har patent på sandheden. Det betyder, at interventionisten heller ikke har patent på sandheden, og at der derfor må vælges en
metode, hvor interventionist og dialogdeltagere arbejder tæt sammen i en fælles
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erkendelsesproces, og at interventionisten ikke på forhånd har en fast mening om,
hvordan interventionen skal foregå.
2) Ønsket om ikke blot at udvikle dialog i en gruppe, men at udvikle en dialogkompetence. Ønsket om at udvikle en dialogkompetence udspringer dels af et
ønske om, at dialogdeltagerne også fremover og i andre kontekster end den, de
befinder sig i, mens dialogudviklingsforsøgene finder sted, er i stand til at udvikle
en dialog, dels af en erkendelse af, at det af flere årsager vil være umuligt at
kortlægge dialogdeltagernes verdensbilleder, at kortlægge de dynamiske processer,
der foregår i en gruppe, at opnå indsigt i gruppens historie, de interpersonelle
relationer, eksterne pres etc., hvorfor metoden må baseres på en hjælp-tilselvhjælp-metode, hvor interventionistens rolle mere er at fungere som terapeut end
som løsningsmager og ekspert.
3) Enhver form for intervention kræver stor erfaring – en erfaring, som jeg ved
projektets start ikke var i besiddelse af. Desuden er det forbundet med et stort
ansvar at intervenere, og selv om en gruppe ifølge Argyris et al. næppe vil tillade
en interventionist at skade gruppen eller organisationen (Argyris et al., 1985), så
har det ikke været uden bekymring, at jeg som uerfaren proceskonsulent har kastet
mig ud i et aktionsforskningsprojekt. Et kardinalpunkt i mit forsøg på at udvikle en
dialogudviklingsmetode har derfor været at finde en metode, hvor min rolle som
proceskonsulent var nedtonet og mere passiv end egentlig intervenerende. Netop i
proceskonsultation er der mulighed for at fungere som en ”non-directive
facilitator”, hvor der lægges særlig stor vægt på den terapeutiske tilgang og på, at
dialogdeltagerne ved hjælp af den teoretiske og metodiske indsigt, jeg kan bidrage
med, i høj grad selv diagnosticerer problemerne og finder egnede løsninger til at
håndtere problemerne. Hvordan processen mere konkret er tilrettelagt, er beskrevet
i afsnit 4.4.
4) Proceskonsultationen og rollen som ”non-directive facilitator” passer godt til det
fænomenologiske, metateoretiske grundlag for projektet. Eftersom det er dialogdeltagerne, der skal lære at gå i dialog, er det også dialogdeltagerne, der har til
opgave at opnå indsigt i de forskellige verdensbilleder, der er til stede i gruppen.
Derfor vil jeg hævde, at det ikke er nødvendigt som interventionist at dykke ned i
de dybe psykologiske lag og analysere dem for at kunne udvikle en dialog. Som
interventionist er det udelukkende det manifeste niveau, der interesserer mig, dvs.
den observerbare kommunikation. Der foregår naturligvis en masse på det latente
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niveau, som er af stor betydning for dialogen og dialogudviklingen, men for det
første er det ikke muligt at kortlægge verdensbillederne én gang for alle, eftersom
de vil ændre sig i løbet af dialogudviklingsprocessen (hvis dialogudviklingen altså
lykkes), og for det andet er det ikke nødvendigt at have indsigt i de kognitive
processer, fordi dialogudviklingen nødvendigvis må måles på det manifeste niveau,
dvs. på dialogdeltagernes evne til åbent at reflektere og kommunikere.
5) Styringsspørgsmålet stemmer overens med proceskonsultationstankegangen, idet
proceskonsultationsmodellen netop giver mulighed for at igangsætte de refleksive
processer, der er nødvendige for at skabe ændringer ud fra et fænomenologisk
perspektiv.
Metoden adskiller sig noget fra Bohm’s og Isaacs’ metoder ved, at den – primært ud fra et
læringsmæssigt argument – lægger vægt på, at dialogdeltagerne er aktivt medskabende i
udviklingen af den konkrete metode. Interventionen bliver dermed ikke så direkte faciliterende,
som det antydes hos Bohm og Isaacs.

4.4: Dialogudviklingsmetoden i praksis
Med valget af en proceskonsultationstilgang og med valget af rollen som en ”non-directive
facilitator” med den hovedopgave at udvikle en dialogkompetence hos dialogdeltagerne, var
hovedstrategien for dialogudviklingsforsøgene lagt. Tilbage stod så spørgsmålet om, hvordan
dialogudviklingen i praksis skulle foregå. Valget af proceskonsultation betød dog, at det ikke
ville være muligt at planlægge interventionen detaljeret fra start, men at det konkrete, detaljerede
forløb skulle udspringe af det tætte samarbejde med dialogdeltagerne. Planen for den praktiske
del af dialogudviklingen skal derfor betragtes som en rammemodel, hvor indholdet i modellen i
større eller mindre grad kan beskrives på forhånd.
Arbejdet med denne rammemodel skulle løse to væsentlige problematikker:
1) Det var nødvendigt at gennemtænke faserne i dialogudviklingen, således at den
overordnede interventionsstrategi kunne fastlægges – selvfølgelig med det
forbehold, at den måske skulle revideres, efterhånden som dialogudviklingsforsøgene skred frem. Det stod hurtigt klart, at det er nødvendigt at skelne imellem
de faser, man som aktionsforsker opdeler processen i, og de mentale og
psykologiske faser, dialogdeltagerne gennemgår i forløbet. Én ting er at gennem132
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tænke projektets faser ud fra et aktionsforskningssynspunkt, en anden ting er at
gennemleve disse faser. Derfor er det nødvendigt at skelne imellem de faser,
aktørerne gennemlever i en sådan forandringsproces, og de faser selve aktionsforskningen og især interventionen består af – ikke mindst fordi der må forventes at
være et time-lag mellem den udførte intervention og aktørernes adfærd.
2) Det var nødvendigt at gennemtænke, hvilke konkrete metodikker jeg kunne gøre
brug af for at udvikle dialogen. Disse metodikker ville formentlig være forskellige,
afhængig af hvilken fase dialogudviklingen befandt sig i. Disse metodikker kan
ikke tænkes uafhængigt af den fænomenologiske metateoretiske ramme for
projektet, dialogteorien og det læringsmæssige perspektiv, der blev koblet sammen
med dialogteorien i kapitel 3.
Disse elementer udgør de metodiske byggeklodser til dialogudviklingsmodellen, som
præsenteres og diskuteres i afsnit 4.5.
Udover rammemodellen udgjorde dataindsamlingen en særlig problemstilling. I det følgende
diskuteres dialogudviklingens faser fra såvel et aktørperspektiv som fra et aktionsforskningsperspektiv. Aktionsforskningsperspektivet dækker dels over udarbejdelsen af en interventionsstrategi, dels over en tilrettelæggelse af dataindsamlingen. Dataindsamlingen behandles dels i
afsnit 4.4.2, dels i afsnit 4.6 i forbindelse med en diskussion af analysestrategien.

4.4.1: Dialogudviklingens faser – fra et aktørperspektiv
Som nævnt stod det hurtigt klart, at det er nødvendigt at skelne imellem de faser, man som
aktionsforsker opdeler processen i, og de faser, dialogdeltagerne gennemgår i forløbet. Det sidste
er afgørende for det første, idet interventionsstrategien nødvendigvis må tilrettelægges under
hensyntagen til den proces, dialogdeltagerne gennemgår.
Dialogudvikling er utvivlsomt en vanskelig proces at deltage i, idet dialogdeltagerne dels skal
lære sig nye tænke- og handlemønstre med særlig vægt på nye kommunikationsmønstre, dels
skal de aflære gamle tænke-, handle- og kommunikationsmønstre. Da det er en følsom proces at
ændre adfærd, holdninger, opfattelser etc., er tillid og tryghed væsentlige elementer i processen.
Som billede på den proces, dialogdeltagerne skal gennemgå i løbet af dialogudviklingsprocessen,
har jeg benyttet Lewin’s tre-fase-model, der består af følgende faser (Lewin, 1967):
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•

Optøning

•

Forandring

•

Genfrysning

I Schein’s anvendelse af Lewin’s model (Schein, 1987) har optøningsfasen til formål at skabe
motivation og villighed til forandring. Dette kan skabes ved hjælp af 3 mekanismer: 1) Når
forventninger om resultater ikke indfries, 2) Skabelse af skyld eller ængstelse og 3) Skabelse af
psykologisk tryghed. Det er i optøningsfasen, at dialogdeltagerne skal aflære gamle
kommunikationsmønstre og udvikle en bevidsthed omkring kommunikationen og en indsigt i
dialog som kommunikationsform. Det betyder, at der her skal skabes en bevidsthed omkring,
hvilke problemer den eksisterende kommunikationsform giver, samt de mekanismer, der er
afgørende for kommunikationen. Der skal også skabes en indsigt i, hvilke problemer dialogen
kan løse, samt hvornår forskellige kommunikationsformer fungerer bedst. Endelig skal der
skabes indsigt i den respektive dialogdeltagers eget verdensbillede og i, hvordan verdensbilledet
manifesterer sig i kommunikationen.
Kommunikationsmønstre opstår ikke vilkårligt, og anlægger man et funktionalistisk perspektiv
på kommunikationen, vil der også være en årsag til, at gruppemedlemmerne kommunikerer, som
de gør. Kommunikationens elementer vil have en funktion, og en refleksion over og ændring i
kommunikationsformen er derfor også en refleksion over og ændring i organisationskulturen og
dermed dybtliggende værdier og grundlæggende antagelser. Der står således mere på spil i
optøningsfasen end frygten for at tabe ansigt eller for at indse, at man har gjort noget forkert,
som Schein beskriver (Schein, 1987). Optøningsfasen er derfor essentiel for dialogudviklingsforløbet, og det er ikke uden betydning for forløbet af dialogudviklingsprocessen, hvor stor en
del af problemet gruppen i forvejen har erkendt, og hvor stor en del af optøningen man som
facilitator dermed skal forestå.
Forandringsfasen rummer den kognitive restrukturering, som i dette tilfælde er tilegnelse af en
dialogkompetence. Ifølge Schein kan den kognitive restrukturering ske på to måder. Enten ved at
gruppen finder en rollemodel, eller ved at den afsøger omverdenen for ny viden og information. I
praksis vil der formentlig snarere være tale om et både-og frem for et enten-eller. Under alle
omstændigheder vil proceskonsulenten pr. automatik komme til at fungere som rollemodel. Det
er derfor vigtigt, at man som dialogfacilitator selv behersker dialogen som samtaleform.
Hvordan den kognitive restrukturering foretages, afhænger af en række faktorer, herunder
problemets

art,

organisationens

særlige

karakteristika,

facilitators

kompetencer

etc.
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Karakteristisk for proceskonsultationsformen er dog, at forandringsprocessen ikke kan
tilrettelægges i detaljer på forhånd, men udvikles i et løbende samspil mellem organisationsmedlemmerne og facilitator.
I dialogudviklingsprocessen vil forandringsfasen dreje sig om selve udviklingen af en dialogkompetence, som gerne skulle manifestere sig i, at der i praksis kan observeres dialog mellem
dialogdeltagerne. I forandringsfasen fortsætter dialogdeltagerne med at udforske eget verdensbillede og går herefter over i den egentlige dialogudvikling, hvor mødet mellem de forskellige
verdensbilleder og verdensbilledernes betydning for kommunikationen gøres til genstand for
samtalen. Jf. figur 3.4 vil det være i forandringsfasen, at der sker en gensidig korrektion af
dialogdeltagernes forforståelser om hinanden og om emnet for samtalen, og det vil være her, der
kan udvikles gensidig forståelse og evt. korrektion af dialogdeltagernes verdensbillede. Med
andre ord er det i denne fase, at der stræbes efter at nå ”det fælles tredje”.
Den overordnede skitse til, hvordan dialogudviklingen er grebet an i forandringsfasen, fremgår
af de efterfølgende afsnit, mens de detaljerede teknikker og metoder beskrives i analysekapitlerne, hvoraf samspillet mellem teori og praksis vil fremgå.
Genfrysningsfasen har til formål at genfryse forandringen, dvs. etablere en ny ligevægt ved at
integrere forandringen i organisationens rutiner og adfærd. I dialogmæssig henseende handler
genfrysningsfasen altså om at integrere den nyvundne dialogkompetence og kommunikationsindsigt i dialogdeltagernes rutiner og adfærd. Igen er det umuligt på forhånd at afgøre, hvordan
dette gøres, da det afhænger af den konkrete organisation, af aktørerne, af situationen, af dialogudviklingsprocessens forløb etc. Hvordan ”genfrysningen” af dialogen skal foregå, må afgøres i
samråd mellem dialogdeltagerne og facilitator.
Lewin’s fasemodel om forandring er nyttig til at beskrive de faser, dialogdeltagerne gennemgår i
dialogudviklingsprocessen. Modellen ligger også til grund for de faser, man som aktionsforsker
skal igennem for at udvikle dialog i samarbejde med dialogdeltagerne.

4.4.2: Dialogudviklingens faser – fra et aktionsforskningsperspektiv
For at bringe dialogdeltagerne igennem de tre faser i Lewin’s model er det nødvendigt at
tilrettelægge en egentlig interventionsstrategi. Interventionsstrategien kan som nævnt ikke
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tilrettelægges i detaljer, idet dialogdeltagerne selv skal varetage diagnosticeringen af
problemerne og løsningen heraf.
En traditionel interventionsstrategi i et aktionsforskningsprojekt består af følgende syv faser
(French & Bell, 1999, p. 5):
1) Preliminary diagnosis
2) Data gathering from the client group
3) Data feedback to the client group
4) Exploration of the data by the client group
5) Action planning by the client group
6) Action taking by the client group
7) Evaluation and assessment of the results of
the actions by the client group
I en proces, hvor gruppemedlemmerne selv er med til at påvirke processen, og hvor gruppemedlemmerne involveres aktivt i problemløsningen, kan det som nævnt ikke lade sig gøre at
planlægge interventionen fra A til Z på forhånd. For det første er der tale om en læringsproces,
hvor sociale mønstre og tænke-, føle- og handlemønstre ændres, hvilket gør processen
uforudsigelig. For det andet er det umuligt for gruppemedlemmerne såvel som for aktionsforskeren på forhånd at afgøre, hvilken løsning og hvilken proces der er den optimale, eftersom
de ikke ved, hvad der venter dem. Interventionsmetoden må derfor nødvendigvis udvikles
løbende og i et samspil med gruppen. Det betyder, at der ikke vil være tale om en direkte
fortløbende proces, men om en iterativ proces, hvor man efter behov vil gå tilbage til tidligere
faser. F.eks. vil man, efterhånden som klientgruppen får feedback fra aktionsforskeren, skulle
vende tilbage til diagnosefasen og præcisere den indledende diagnose. På samme måde kan en
evaluering give anledning til både at revurdere den indledende diagnose og handlingsprogrammet, ligesom man på baggrund af et afgrænset handlingsprogram vil få nye data, som
klientgruppen vil analysere i samarbejde med aktionsforskeren.
De syv faser er således ikke serielle i dette projekt, men ligger til grund for de interventionselementer og den fasemodel, der er blevet anvendt i de praktiske dialogudviklingsforsøg.
De praktiske dialogudviklingsforsøg har fundet sted i to grupper på Rigshospitalet. I begge
grupper har jeg fulgt en eksisterende møderække, som har fungeret som ”laboratorium” for
dialogudviklingsforsøgene.
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Den ene gruppe var en monofaglig gruppe bestående af en oversygeplejerske, tre afdelingssygeplejersker, syv assisterende afdelingssygeplejersker, en udviklingssygeplejerske samt en
smertesygeplejerske. I denne gruppe fulgte jeg afdelingssygeplejerskemøderne, som fandt sted
hver 14. dag. Den anden gruppe var en tværfaglig gruppe bestående af en adm. overlæge, en
overfysioterapeut, to overlæger, fire fysioterapeuter og en ergoterapeut. I denne gruppe fulgte jeg
klinikrådsmøderne, som ligeledes fandt sted hver 14. dag. I begge grupper var det aftalt, at
dialogudviklingsforsøgene skulle finde sted over en periode på ca. ½ år. Grupperne og møderækkerne præsenteres nærmere i kapitel 5.
Med udgangspunkt i aktionsforskningsdesignet, proceskonsultationstilgangen, valget af ”nondirective facilitator” og i de syv faser i en interventionsstrategi er dialogudviklingen i praksis
blevet bygget op omkring følgende elementer:
•

Introduktionsforelæsning om dialog

•

Observation af en allerede eksisterende møderække

•

Feedback med oplæg omkring dialogens forskellige elementer

•

Metakommunikation på baggrund af eksempler fra
gruppens kommunikation

•

Handling, hvor gruppen på baggrund af metakommunikationen kan tage
initiativ til handling

•

Evaluering

Skabelonen for dialogudviklingsprocessen er skitseret i figur 4.1:

Observation
Møde nr. 9

Evaluering
Observation
Møde nr. 1

Observation
Møde nr. 2

Observation
Møde nr. 3

Handling

Observation
Møde nr. 5

Handling

Observation
Møde nr. 7

Handling

Feedback

Metakommunikation

Feedback

Metakommunikation

Feedback

Metakommunikation

Metakommunikation

Feedback

Metakommunikation

Feedback

Metakommunikation

Feedback

Handling

Observation
Møde nr. 4

Handling

Observation
Møde nr. 6

Handling

Observation
Møde nr. 8

Evaluering

Figur 4.1: Interventionsmodel for dialogudvikling
Kilde: Egen tilvirkning
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Hver ”blok” i figur 4.1 repræsenterer de interventionsaktiviteter, der foregår på ét møde.
Modellen er blot en skabelon, og der kan således være forskel på de forskellige blokkes
placering i de konkrete forløb.
Det er vigtigt at understrege, at interventionen ikke har fyldt et helt møde, men er flettet ind i en
ordinær møderække, hvor der på hvert møde har været afsat tid til dialogudvikling. Det betyder,
at der på hvert møde har været afsat ca. ½ time til dialogudvikling. På den resterende del af
mødet har grupperne fungeret som normalt, og kommunikationen på denne del af mødet har ikke
været faciliteret. Hvert møde har således bestået af en faciliteret del, hvor der har været fokus på
dialogudvikling i form af feedback, metakommunikation og handling, samt en ikke-faciliteret
del, hvor gruppen har fungeret på normal vis med drøftelse af de punkter, der var sat på dagsordenen til de respektive møder.
Begge forløb er indledt med en introduktionsforelæsning om dialog. Dette betragtes som en helt
indledende kontakt, hvor gruppen på baggrund af dette indledende møde kan afgøre, om de
ønsker at deltage i dialogudviklingsforsøgene. Dette møde betragtes ikke som en del af
interventionsprocessen, idet det på dette tidspunkt ikke er givet, at gruppen vælger at deltage i
projektet, men det er dog givet, at såfremt de vælger at deltage i projektet, vil dette møde have en
vis betydning for forløbet og kan dermed alligevel betragtes som en del af interventionsprocessen.
Som det fremgår af figur 4.1 indledes hvert forløb med en række observationer af møderne. Efter
en række indledende observationer af gruppen begynder den egentlige dialogudvikling og
dermed også den egentlige intervention. På hvert møde observeres dialogdeltagerne og deres
kommunikation, og der gives feedback til dialogdeltagerne beståede af små foredrag om
kommunikation og dialog. Herefter udleveres et eksempel på gruppens egen kommunikation,
som dialogdeltagerne bliver bedt om at læse på selve mødet og i umiddelbar forlængelse heraf
kommunikere omkring. Med udgangspunkt i Bateson benævnes denne kommunikation om
kommunikationen metakommunikation (Bateson, 1972). I forlængelse af metakommunikationen
har dialogdeltagerne mulighed for at tale om og evt. iværksætte handlinger, der skal hjælpe dem i
retning af en dialog. Dette vil være strukturen på langt de fleste møder. Med jævne mellemrum
er der indlagt en ekstra fase i form af evaluering, hvor hele processen evalueres, og hvor der er
mulighed for at ændre fremgangsmåden i forbindelse med dialogudviklingen, og hvor der er
mulighed for at tage problemstillinger op, som har vist sig i forløbet, men som ikke er tænkt ind
som en del af dialogudviklingen.
I det følgende gennemgås de centrale elementer i interventionsmodellen for dialogudvikling.
138

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 4: Dialogudvikling i praksis

4.4.3: Observation
Igennem hele dialogudviklingsprocessen har jeg foretaget observationer af begge grupper i
forbindelse med de respektive møderækker. Så godt som alle møder i den pågældende
møderække er blevet observeret, og det er hele mødet, der er blevet observeret, dvs. også den
ikke-faciliterede del af møderne.
Indledningsvis er der foretaget en række observationer af møderne, hvor der ikke har været
knyttet nogen form for direkte intervention til. Ud fra et interventionsperspektiv var formålet
med disse observationer at få indsigt i møderækken. De forhold, der blev observeret, drejede sig
om en helt overordnet forståelse af møderækken, deltagerne etc. Der blev blandt andet observeret
på forhold som: Hvem deltog i møderne? Hvad var formålet med møderne? Hvilke emner blev
behandlet på møderne? Hvilken funktion havde de forskellige aktører på møderne? Etc.
Ud fra et analytisk perspektiv er formålet med de indledende observationer at indsamle data
omkring det status quo, de to grupper starter fra. På den baggrund kan der laves en indledende
diagnose af gruppens kommunikation, som kan udgøre det sammenligningsgrundlag, som en evt.
udvikling i gruppens kommunikation kan ses på baggrund af. De forhold, der blev observeret i
den forbindelse, drejede sig om en karakteristik af gruppens kommunikation med udgangspunkt i
dialogteorien. Kunne kommunikationen indplaceres i forhold til diskussion, debat og dialog? Var
kommunikationen konfliktfyldt? Hvordan var interaktionen mellem gruppemedlemmerne?
Hvilke særlige regler for kommunikationen kunne umiddelbart observeres? Etc.
Ud over de indledende observationer, hvortil der ikke var knyttet nogen form for intervention,
blev alle møder i begge møderækker løbende observeret. Fælles for alle observationerne – dvs.
både de indledende observationer og de løbende observationer af møderækken – var et
dokumentationsformål.
Dokumentationen af gruppens kommunikation havde følgende formål:
•

Dokumentationen skulle bruges til at tilrettelægge feedbacksessionerne. Selv
om en del af feedbacksessionerne var tilrettelagt som almene foredrag om
dialog, så var en del af feedbacksessionerne også direkte rettet mod de særlige
problemstillinger, der var i de respektive grupper.
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Dokumentationen skulle bruges til at uddrage eksempler på gruppens egen
kommunikation. Eksemplerne på gruppens kommunikation skulle bruges i
forbindelse med metakommunikationsessionerne.

•

Endelig skulle dokumentationen bruges som dokumentation for gruppens og
kommunikationens udvikling, således at det ville være muligt at redegøre for
og analysere udviklingen i gruppens kommunikation over tid.

Ved møderne er gruppens kommunikation blevet observeret og nedskrevet. Observationerne har
været åbne, og dialogdeltagerne har været bekendt med formålet med observationerne.
Observationerne foregik i praksis ved, at jeg sad med som en flue på væggen og skrev alt, hvad
der blev sagt på mødet, ned på en bærbar computer. For at understrege min identitet som flue på
væggen har jeg igennem hele forløbet i begge grupper valgt at placere mig ved et andet bord end
det, mødedeltagerne har siddet rundt om, således at jeg ikke i observationsfasen har optrådt som
facilitator.
Tanken var, at kommunikationen ikke skulle være påvirket af min tilstedeværelse, og at dialogdeltagerne ville kommunikere, sådan som de plejede, således at selve observationerne ikke var
intervenerende og dermed påvirkede kommunikationen. Uanset hvor anonym jeg har forsøgt at
være, har det dog været tydeligt, at dialogdeltagerne har været opmærksomme på min tilstedeværelse.
I begge grupper oplevede jeg flere gange, at mødedeltagere efter et møde har sagt til mig, at de
ikke er blevet påvirket af min tilstedeværelse. Det har f.eks. været, når bølgerne er gået højt, eller
når mødet har været, hvad mødedeltagerne selv har karakteriseret som ”udisciplinerede”.
Sådanne bemærkninger vidner om, at gruppemedlemmerne måske ikke har ladet sig påvirke af
min tilstedeværelse, men nok har været bevidste om den under møderne. Der har også løbende
været kommentarer til mig, hvor dialogdeltagerne i spøg f.eks. har sagt: ”Det var uden for
referat, det her,” når man f.eks. har formuleret sig uheldigt. Ligeledes har jeg efterfølgende fået
at vide, at man har bemærket den klikkende lyd af tastende fingre. Det er umuligt at vide, om
dialogdeltagerne har været hæmmet af min tilstedeværelse og derfor har kommunikeret anderledes end normalt, men det er min vurdering, at kommunikationen har forløbet frit og
uproblematisk, og trods bemærkningerne, der har vist, at man har været opmærksom på min
tilstedeværelse, har jeg ikke haft en fornemmelse af, at kommunikationen har været påvirket af
min tilstedeværelse.
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Det har ikke været praktisk muligt at optage møderne på bånd eller video og eftersom mødeobservationerne blandt andet skulle bruges til at udlevere eksempler på gruppens
kommunikation, var det nødvendigt med en så fyldestgørende og objektiv dokumentation af
møderne som muligt. Jeg valgte derfor at medbringe en bærbar computer og under mødet skrive
ned, hvad der blev sagt. Selv om jeg kan blindskrift, og selv om jeg er en hurtig skriver, så var
det selvsagt ikke muligt at skrive hvert et ord ned – især ikke, da begge grupper er præget ikke
kun af stor taleivrighed, men også af stor talehastighed. Men ved brug af forkortelser,
selvopfundent stenografisystem og en efterfølgende grundig redigering i de mange, mange slåfejl
som følge af det hurtige tempo er det lykkedes i det store og hele at skrive ordret ned, hvad der er
blevet sagt. Enkelte gange har jeg måttet opgive – det drejer sig især om diskussioner af mere
teknisk karakter, hvor der blev brugt så mange fagtermer, at jeg ikke genkendte de sagte ord og
derfor heller ikke kunne skrive dem ned. Desuden har der været gange, hvor diskussionslysten
har været så stor, at flere personer har talt i munden på hinanden – og her har det også været
umuligt at nedfælde, hvad der blev sagt, dels fordi jeg ikke har kunnet høre, hvad der blev sagt,
og dels fordi det var umuligt at følge med i, hvem der sagde hvad.
Alligevel er det lykkedes at få skrevet størstedelen af alle møderne ned, og jeg har lagt stor vægt
på, at der blev skrevet så ordret ned som overhovedet muligt. Mødedeltagerne har flere gange
givet udtryk for, at de var imponerede over, hvor meget jeg nåede at opfange, og hvor
”autentiske” mine mødeudskrifter var.
Valget af dataindsamlingsmetode bygger på såvel interventionsmæssige som analysemæssige
argumenter.
Ud fra et interventionssynspunkt er de nedskrevne mødeudskrifter valgt, fordi de opfylder en
række centrale krav. Mødeudskrifterne skulle blandt andet bruges til at udlevere eksempler på
gruppens egen kommunikation, og dette skulle være den primære intervention i gruppen, idet de
udleverede eksempler havde til formål at igangsætte refleksions- og læringsprocesser hos
gruppemedlemmerne. Argyris & Schön argumenterer jf. afsnit 4.3.2 for, at interventionen bør
være baseret på valid information (Argyris & Schön, 1989, 1996). En objektiv gengivelse af
gruppens kommunikation, som udleveres uden facilitators fortolkninger eller vurderinger, må
udgøre den mest valide information. Den valide information er væsentlig, dels ud fra nogle
etiske hensyn (jf. afsnit 4.3.2), dels ud fra hensynet til gruppens reaktion. Også Schein (1999)
fremhæver valid information som en af flere måder at undgå forsvarsmekanismer på. Ved at
præsentere gruppemedlemmerne for valide data vedr. deres kommunikationer får gruppemedlemmerne svært ved at bortforklare data ved at henvise til facilitators forkerte fortolkning
eller manglende forståelse af, hvad der foregår på møderne. Gruppemedlemmerne vil heller ikke
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føle sig angrebet, når fremlæggelsen af eksemplerne på egen kommunikation ikke kobles
sammen med en facilitators bedømmelse af kommunikationen.
De analysemæssige argumenter for at nedskrive den kommunikation, der fandt sted på møderne i
sin fulde længde, var først og fremmest, at det var nødvendigt for både at kunne analysere
resultatet af interventionen, hvilket fremkommer ved at holde slutdiagnosen op imod den
indledende analyse, og for at kunne analysere hele processen, hvorfor nøjagtige data vedr. interventionen og gruppens reaktion herpå, var nødvendige.
I dataindsamlingen står mødeudskrifterne helt centralt som den absolut væsentligste datakilde.
Det er helt bevidst, at jeg har valgt at lægge stor vægt på direkte observerbare data, som var så fri
for mit verdensbillede og min fortolkning som muligt. Jeg har således ikke forsøgt at opnå en
dyb forståelse af de respektive dialogdeltageres verdensbilleder og har set formålet med min
ageren som facilitator som værende den, der bygger bro mellem dialogdeltagernes verdensbilleder, men selv holder mit eget verdensbillede ude af dialogudviklingen. Facilitators verdensbillede kan selvfølgelig ikke holdes ude af hele kommunikationsprocessen. Pointen er blot, at der
ikke skal bygges bro til facilitators verdensbillede, men udelukkende mellem dialogdeltagernes
verdensbillede. Dette er en afgørende forskel i forhold til Bohm’s dialogudviklingsmetode, hvor
han som facilitator indgår i dialogen, og hvor dialogen ikke kun finder sted mellem de udefrakommende deltagere i dialogsessionen, men også mellem dialogdeltagerne og Bohm selv.
Dermed fungerede Bohm ikke kun som facilitator, men også som dialogdeltager, hvilket betød,
at hans verdensbillede indgik i den fælles granskning og gensidige forståelse i dialogudviklingen
på lige fod med de øvrige deltageres verdensbillede.
Jeg har valgt i det store og hele at holde min dataindsamling til det manifeste niveau, dvs. det
sagte ord, og som følge deraf næsten udelukkende nedskrevet kommunikationen, sådan som den
fandt sted. Jeg har dog i forbindelse med hvert møde ført dagbog, hvori jeg har nedskrevet en
række feltnoter. Her har jeg ikke kun begrænset mig til det sagte ord, men også nedskrevet en
række hændelser, som på det tidspunkt syntes signifikante. Der er flere årsager til dette: Dels er
disse ting nedskrevet af hensyn til min hukommelse, dels for at kunne se en evt. udvikling i
gruppens interaktion, både indbyrdes og med mig, og dels for at medtage f.eks. tonefald eller
andre kommunikative udtryk, som ikke fremgår af det sagte ord, når det er blevet nedskrevet.
Således har jeg f.eks. noteret observationer omkring, hvorvidt dialogdeltagerne har forekommet
påvirkede af min tilstedeværelse. Jeg har noteret, hvis deltagerne efterfølgende har henvendt sig
til mig og f.eks. givet mig deres egen vurdering af kommunikationen eller fortalt mig andre ting,
som de syntes, jeg burde vide. Jeg har også noteret, hvordan dialogdeltagerne er kommet og gået
på mødet. I nogle tilfælde har dialogdeltagerne forladt et møde i vrede, hvilket er blevet noteret. I
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andre tilfælde har dialogdeltagerne haft andre arbejdsopgaver, som har forhindret dem i at være
til stede på et helt møde, hvilket også er blevet noteret, således at jeg efterfølgende kan se, hvem
der har været til stede i forbindelse med de forskellige emner, der er blevet behandlet på mødet.
Endelig har jeg noteret enkelte non-verbale udtryk, som f.eks. udtryk for enighed eller uenighed
med mine kommentarer i forbindelse med feedbacksessionerne. Det har f.eks. været overdreven
gestikulation, nik eller et kritisk eller negativt tonefald.
Udover mine egne mødeudskrifter har jeg indsamlet de officielle dagsordener til de observerede
møder samt de officielle mødereferater. Dagsordenerne og referaterne er udelukkende brugt til at
opnå en dybere forståelse af de emner, der er blevet drøftet og indgår således ikke som
deciderede data i analysen.

4.4.4: Feedback
Interventionsprocessen er, som det fremgår af figur 4.1 opdelt i to separate processer: 1)
Foredrag om dialog og generel samtale om dialogudvikling og 2) Metakommunikation.
Normalt vil feedbackprocesserne i et aktionsforskningsprojekt være der, hvor aktionsforskeren
videregiver de indsamlede og analyserede data til projektdeltagerne. I dette projekt er valgt en
tilgang, hvor data (dvs. uddrag af dialogdeltagernes samtale) udvælges, men ellers formidles til
dialogdeltagerne i ubearbejdet stand, hvorpå dialogdeltagerne bliver bedt om at tale om det
udleverede eksempel på deres egen kommunikation. Denne del af interventionsprocessen
behandles i næste afsnit om metakommunikation.
Efter den indledende observationsfase har feedbacksessioner været et fast indslag på hvert møde
i møderækken. I starten har feedbacksessionerne haft til formål at øge dialogdeltagernes
kommunikative bevidsthed ved at holde små foredrag på hvert møde om forskellige emner inden
for dialog. Dialogdeltagerne har således fået indsigt i dialogteorien og i den fænomenologiske
tilgang til kommunikation. Denne del af feedbacksessionerne har således haft til formål at øge
den kommunikative bevidsthed, dvs. træne dialogdeltagernes proprioception, og at klæde dialogdeltagerne på til den efterfølgende metakommunikation.
De indledende feedbacksessioner har således indeholdt emner som f.eks.: Hvad er dialog? Hvad
er et verdensbillede? Hvilke konsekvenser har forskellige verdensbilleder for kommunikationen?
Hvad er dialogens elementer? Etc. De plancher, der er blevet brugt til disse, fremgår af de to
analysekapitler. Det er tilstræbt, at disse feedbacksessioner har været holdt på et relativt teoretisk
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niveau. Der er dog givet eksempler med baggrund i de respektive grupper, ligesom det i praksis
har været svært at skelne skarpt mellem det teoretiske indlæg og den efterfølgende metakommunikation. Disse feedbacksessioner har typisk varet ca. 10-15 minutter og strakte sig over
de første ca. 6-8 møder med intervention. De emner, der er blevet taget op på disse feedbacksessioner, var planlagt på forhånd.
De efterfølgende feedbacksessioner har haft samme karakter, dvs. været baseret på nogle
teoretiske indlæg, men emnerne har været afhængige af, hvilket behov dialogdeltagerne har haft.
Dialogdeltagerne har i løbet af dialogudviklingsprocessen haft til opgave at indgå i en konstant
diagnosticering af kommunikationen, og det er på baggrund af de problemstillinger, som dialogdeltagerne har anset for at være nødvendige at tage fat på, at de efterfølgende feedbacksessioner
er planlagt. Denne del af feedbacksessionerne er således planlagt i tæt samspil med dialogdeltagerne.
Det er begrænset, hvad der er indsamlet af data i forbindelse med feedbacksessionerne, idet de
har været præget af teoretiske oplæg og dermed af envejskommunikation. I forbindelse med de
første feedbacksessioner blev der udelukkende stillet afklarende spørgsmål fra dialogdeltagernes
side, men i den ene gruppe udviklede feedbacksessionerne sig til drøftelser, hvor dialogdeltagerne deltog mere aktivt med spørgsmål, kommentarer, eksempler og refleksioner. Disse
data er noteret i dagbøger, men i summarisk form. Gruppemedlemmernes reaktioner fremgår af
analyserne af dialogudviklingsforløbene i kapitel 6 og 7.

4.4.5: Metakommunikation
På nær de indledende møder, hvor der udelukkende blev foretaget observation, er feedbacksessionerne blevet fulgt af metakommunikation eller ”metalog”.
Bateson definerer metalog som en samtale om et emne, hvor deltagerne også taler om måden, de
taler sammen på om lige netop dette emne:
”A metalogue is a conversation about some problematic subject. This conversation
should be such that not only do the participants discuss the problem but the structure
of the conversation as a whole is also relevant to the same subject.” (Bateson, 1972,
p. 1).
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Metalog-begrebet er også brugt af Isaacs, men hvor Bateson opfatter metalog som en proces,
opfatter Isaacs metalog som resultatet af dialogprocessen:
“Metalogue describes a unified state of experience, where the meanings and
structure mirror one another.” (Isaacs, 1999, p. 401).
Hos Isaacs er metalog stadiet over eller efter dialog. Det er det, man opnår, når dialogen har
fundet sted så længe, og dialogdeltagerne er så langt i læringsprocessen, at betydning og struktur
genspejles i hinanden (Isaacs, 1999). En langvarig dialogproces kan f.eks. føre til udviklingen af
et nyt sprog, hvor sproget og dialogdeltagernes verdensbilleder genspejles i hinanden. I den
forstand vil metalog svare til, at dialogdeltagernes dialogkompetence er så integreret i kulturen,
at de værdier, der ligger implicit i dialog som samtaleform, også er til stede i dialogdeltagernes
verdensbillede og i de samtaler, de deltager i.
Jeg har dog valgt at bruge metalog-begrebet i Batesonsk forstand og betragter metalog som en
vej til dialog. Metalogen er en form for metakommunikation, der altså dels rummer samtale om
et givent emne, dels rummer samtale om selve kommunikationen.
På baggrund af observationerne af gruppernes kommunikation har jeg som nævnt udvalgt nogle
eksempler på kommunikation, hvor gruppemedlemmerne har diskuteret en bestemt problemstilling. Disse nedskrevne eksempler, som altså ordret gengiver, hvad der er blevet sagt, er blevet
udleveret til dialogdeltagerne på mødet, hvorefter de er blevet bedt om at gennemlæse eksemplet
med det samme. I umiddelbar forlængelse heraf er metakommunikationen sat i gang, og dialogdeltagerne har frit kunnet sige, hvad der umiddelbart er faldet dem ind under gennemlæsningen
af eksemplet. Dialogdeltagerne har fået besked på at forholde sig til den måde, de kommunikerer
på i det givne eksempel, og har også fået besked på at være opmærksomme på, hvordan de
kommunikerer om eksemplet.
Metakommunikationen drejer sig altså dels om måden, dialogdeltagerne kan se, at de har
kommunikeret på i det udleverede eksempel, men den drejer sig også om den måde, dialogdeltagerne kommunikerer om kommunikationen i det udleverede eksempel på. Metakommunikationen foregår altså på to planer: Den historiske kommunikation i eksemplet, og herog-nu-kommunikationen på mødet, hvor eksemplet diskuteres.
Tanken med metakommunikationsessionerne er, at man ved at holde et spejl op for dialogdeltagerne, øger den kommunikative bevidsthed, og at dialogdeltagerne på dette grundlag
begynder at reflektere over kommunikationen, betydningen af forskellige verdensbilleder i
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kommunikationen etc. Disse data er ikke nye, idet de hele tiden har været til stede i gruppen,
men det vil være data, som dialogdeltagerne ikke tidligere har været bevidste om. Metakommunikationen understøtter således især tilegnelsen og brugen af Suspension I (at gøre egne
og andres tanker eksplicitte) og Suspension 2 (at gøre det ubevidste bevidst).
”Spejlmetoden” har endvidere den fordel, at eksemplerne på gruppernes kommunikation gives
på en måde, der ikke virker truende eller intimiderende på dialogdeltagerne. Det ligger netop i
proceskonsultationstankegangen, at konsulenten ikke kommer med sit eget bud på diagnose og
behandling, da dette kan give anledning til defensive reaktioner fra klientens side. Det kan
selvfølgelig være forbundet med både positive og negative reaktioner, at der bliver holdt et spejl
op for dialogdeltagerne, men når data er valide, når data er fri for facilitators fortolkninger og
”dom”, og når dialogdeltagerne selv har til opgave at diagnosticere og tage initiativ til handling,
undgår man diskussioner om, hvorvidt facilitators tolkning er den rigtige, og sandsynligheden
for, at de løsningsforslag og handlinger, der bliver iværksat, ikke bliver undermineret eller
modarbejdet er større.
Eksemplerne er næsten altid blevet udleveret uden kommentarer. I få tilfælde er der knyttet nogle
kommentarer til eksemplerne, f.eks. hvis valget af eksempel relaterer sig til noget, gruppen har
udtrykt ønske om at fokusere på, eller hvis eksemplet på andet måde har krævet en forklaring.
Udgangspunktet har dog hele tiden være det terapeutiske og ”non-directive”, dvs. at lade dialogdeltagerne selv tage styringen og så vidt muligt holde min egen analyse af gruppens
kommunikation ude af interventionen.
Det har i høj grad været dialogdeltagerne, der har styret metakommunikationsessionerne. Min
rolle som facilitator har bestået i at stille spørgsmål, der kunne igangsætte refleksioner (dvs.
udfylde rollen som ”terapeut”), og at styre samtalen, hvis den er løbet af sporet. Det kan være en
svær vurderingssag at afgøre, hvordan en sådan samtale er løbet af sporet, men generelt har jeg
kun grebet ind, når jeg har ment, at samtalen gik i ring, eller når dialogdeltagerne begyndte at
tale om ting, som hverken handler om kommunikation i bred forstand eller om det emne, der er
omdrejningspunktet i det udleverede eksempel.
Formålet med metakommunikationen har været flerfoldigt. For det første har det været
hensigten, at dialogdeltagerne skulle opøve en dialogkompetence, hvor deres evne til at mestre
dialogens elementer (lytte, tale, respektere, suspendere) også er blevet trænet. For det andet har
det været hensigten at opøve dialogdeltagernes proprioception, dvs. den kommunikative
bevidsthed samt evnen til at analysere samtaler. For det tredje har det været hensigten at udvikle
såvel individuel som kollektiv refleksion over kommunikationen og den måde, hvorpå de
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respektive verdensbilleder manifesterer sig i samtalen, samt de konsekvenser det har. For det
fjerde har formålet været, at denne refleksion langsomt vil udvikle sig i retning af overskridende
læring eller læring på niveau 3 hos Bateson, dvs. at dialogdeltagerne forstår og mestrer dialogen
som samtaleform. Og endelig – for det femte – har det været formålet at udvikle gensidig
forståelse og evt. korrektion af dialogdeltagernes verdensbilleder – eller med andre ord få
dialogdeltagerne til at bevæge sig i retning af ”Det fælles tredje”.
Eftersom jeg i forbindelse med metakommunikationsessionerne har haft en rolle som facilitator,
har det ikke været muligt at bruge den samme dokumentationsmetode som med mødeobservationerne. Metakommunikationsessionerne er således ikke nedskrevet, mens de fandt sted,
men er i stedet optaget på bånd og efterfølgende renskrevet.

4.4.6: Handling
På baggrund af metakommunikationsessionerne har dialogdeltagerne hver gang haft mulighed
for at stille forslag om og vedtage handlinger, der kunne lede dem i retning af dialog.
Som ”non-directive facilitator” har jeg ikke stillet forslag om handling. Der er to årsager til dette:
1) Ud fra proceskonsultationstilgangen er det dialogdeltagerne, der bedst ved,
hvad der vil virke og ikke virke, idet de sidder med den unikke viden om
organisationen, kulturen, dialogdeltagerne, historik etc.
2) Ud fra et forandringssynspunkt er der som nævnt mindre sandsynlighed for
defensive reaktioner hos dialogdeltagerne og større sandsynlighed for
”commitment” til handlingsforslagene, hvis der anvendes en terapeutisk
tilgang, hvor det er dialogdeltagerne selv, der stiller diagnosen og
iværksætter den behandling, der i deres vurdering dels er nødvendig, dels
vil virke, jf. punkt 1 ovenfor.
I denne aktionsfase kan man vælge enten at supplere de normale aktiviteter i gruppen med nogle
nye eller at erstatte dem helt. Grundtanken i dialogudviklingsprocessen er, at aktionsforskningen
er knyttet til en eksisterende møderække, hvor grupperne behandler de problemer, der svarer til
gruppens kommissorium. Derfor vil aktionsfasen i dialogudviklingen være præget af aktiviteter,
der supplerer de allerede eksisterende aktiviteter.
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De handlinger, dialogdeltagerne har iværksat, har alle haft noget med dialogudvikling at gøre.
Det er dog et meget bredt spektrum af handlinger, der er blevet iværksat, hvoraf nogle har med
de specifikke rammer for dialogudvikling i de respektive grupper at gøre, f.eks. beslutningen om,
at der på hvert møde udpeges en ordstyrer, mens andre har mere almengyldig karakter i forhold
til dialog som samtaleform, f.eks. udformningen af nogle bud for dialog, som gruppen forpligter
sig til at overholde.

4.4.7: Evaluering
Dialogudviklingsprocessen er blevet evalueret løbende. Dette er sket for at sikre dialogdeltagernes indflydelse på processen og på min rolle som proceskonsulent. I den ene gruppe blev
dialogudviklingsprocessen meget kort, og der er derfor ikke afholdt de planlagte evalueringssessioner. I den anden gruppe er der afholdt to formelle evalueringer. Derudover har der løbende
været uformelle evalueringer, f.eks. i form af kommentarer fra en eller flere dialogdeltagere
umiddelbart efter et møde eller kommentarer sagt i anden anledning. Disse kommentarer er
blevet indføjet i min dagbog og er indgået i mine overvejelser omkring dialogudviklingsprocessen på lige fod med de formelle evalueringer.
På den måde har de uformelle evalueringer suppleret de formelle evalueringer, således at jeg
sikrede mig, at alle deltagere blev hørt, og at hver enkelt deltagers forslag og kommentarer blev
taget op i plenum. Dermed har de formelle evalueringer også indgået som et element i dialogudviklingsprocessen. Mødedeltagerne har herigennem haft lejlighed til at evaluere i fællesskab,
og evalueringerne har på den måde også været med til at skabe metakommunikation.
I den ene gruppe er der desuden foretaget en grundig slutevaluering, hvor gruppemedlemmernes
samlede erfaringer, kommentarer og forslag er blevet opsummeret. Dette er dels sket for at
validere den afprøvede dialogudviklingsmodel, dels for at sikre, at gruppen selv kunne varetage
den fremtidige proces. På den måde har slutevalueringen været en del af genfrysningsfasen.

4.4.8: Øvrige metoder
De ovenstående afsnit har beskrevet de faser, der er i den dialogudviklingsmodel, der er blevet
brugt som skabelon i interventionen. Det er denne skabelon, der har været udgangspunktet for
dialogudviklingsprocessen. De enkelte faser er som beskrevet ovenfor i vidt omfang blevet
udfyldt med konkrete aktiviteter, efterhånden som dialogudviklingsprocessen er skredet frem.
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I den ene gruppe er denne skabelon blevet fulgt, men ikke til ende, idet dialogudviklingsforsøgene efter gruppens ønske blev afbrudt før tid. I den anden gruppe fortsatte dialogudviklingsforsøgene ud over den planlagte tid. I denne gruppe har skabelonen været anvendt for
stort set hele forløbet, men på et tidspunkt opstod der behov for at inddrage andre metoder.
I denne gruppe er der udleveret et spørgeskema til alle dialogdeltagerne, som de har udfyldt og
afleveret til mig. Besvarelsen af spørgeskemaerne har dannet udgangspunkt for et interview med
hver af dialogdeltagerne. Begge undersøgelser har tjent til min baggrundsforståelse af gruppen
og har således fungeret som data i selve analysen, men er ikke blevet anvendt direkte i
interventionen. For en uddybning af disse undersøgelser henvises til bilag 2 og 3.

4.5: Byggeklodser til dialogudviklingsmodellen
Det er nu tid til at samle de metodiske overvejelser og føje dem til den teoretiske del af dialogudviklingsmodellen. De metodiske overvejelser fremgår primært af de interventionselementer,
der er indsat for hver fase i dialogudviklingsmodellen. Koblingen af det fænomenologiske
metaperspektiv, den domænespecifikke dialogudviklingsteori, læringsteorien og de metodiske
overvejelser og elementer fremgår af figur 4.2.
I forhold til figur 3.4 er der i figur 4.2 tilføjet to væsentlige elementer: Der er tilføjet en ekstra
fase i modellen, og der er for hver fase tilføjet de tilhørende interventionselementer.
Sammenholdes faserne i dialogudviklingsmodellen med Lewin’s fasemodel for forandring, må
Fase 1 betragtes som optøningsfasen. Den kommunikative bevidsthed, der skabes gennem
introduktion til det fænomenologiske tankesæt, forståelse af verdensbilleders indhold og natur
samt konsekvensen af tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder i kommunikationen, har til
formål at udvikle dialogdeltagernes proprioception. Gennem bevidsthed om og refleksion over,
hvilke problemer den eksisterende kommunikationsform giver, skabes en indsigt i, hvilke
problemer dialogen kan løse. Det betyder, at det også er i denne fase, at de gamle
kommunikationsmønstre aflæres.
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Fase 1:
Kommunikativ
bevidsthed
(Optøning)

Fase 2:
Analyse af eget
verdensbillede
(Optøning/Forandring)

Fase 3:
Dialogudvikling

Fokusområder

Det fænomenologiske
kommunikationstankesæt
Den subjektive vs. den
objektive virkelighed
Forståelse af
verdensbilleders indhold og
natur
Konsekvensen af
forskellige verdensbilleder
Nødvendigheden af flere
verdensbilleder
Aflæring af gamle
kommunikationsmønstre

Forståelse af eget
verdensbilledes indhold og
natur
Forståelse for egen brug af
mangel- og kompletteringsmekanismer
Forståelse af egen brug af
erfaringer

Gensidig korrektion af
forforståelse og eliminering
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Figur 4.2: Interventionsmodel på baggrund af metateori, domænespecifik teori og metode
Kilde: Egen tilvirkning

Denne indledende optøningsfase er helt essentiel for dialogudviklingsforløbet. Ifølge Schein
(1999) kan optøningen som tidligere nævnt ske ved hjælp af tre mekanismer: 1) Når
forventninger om resultater ikke indfries, 2) Skabelse af skyld eller ængstelse og 3) Skabelse af
psykologisk tryghed. Især den sidste mekanisme er væsentlig, idet dialogen som samtaleform jf.
kapitel 3 kræver tillid, tryghed og enighed om dialogen som samtaleform, dels fordi man blotter
sig i en dialog og dermed bliver et let offer, hvis man er den eneste, der forsøger at gå i dialog,
dels fordi dialogudviklingsprocessen rummer kritiske faser, som kun kan overvindes, hvis der er
en gensidig tillid blandt dialogdeltagerne. Isaacs taler om, at der skal skabes en ”container”:
”A ’container’ is a vessel, a setting in which the intensities of human activity can
safely emerge. (…) As people come together and bring their differences out, the
pressure builds. Then the question arises, Is there a container to hold this pressure?
If not, people will tend to try to avoid issues, blame one another, resist what is
happening. It is possible to create containers that can hold the fire of creation. When
this is the case, those within the container do not have the feeling that they will get
‘burned’ or that things are ‘too hot’. They may feel stretched, but included and
safe.” (Isaacs, 1999, p. 242, 244)
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En container er altså de rammer, der sikrer, at dialogdeltagerne trygt kan engagere sig i den til
tider følsomme og besværlige proces det er at suspendere eget verdensbillede, granske eget og
andres verdensbillede og arbejde på at nå frem til et fælles tredje. Disse rammer skal skabes i
optøningsfasen. I dette projekt er det forsøgt skabt ved at give dialogdeltagerne en indsigt i
dialogteorien, således at man ud fra en fælles platform kan forholde sig til kommunikationen.
Det kan indledningsvis være en hjælp til at skabe den fornødne distance til kommunikationen, at
man taler i et nyt sprog. De trygge rammer er også forsøgt skabt ved at koble dialogudviklingen
sammen med en eksisterende møderække, således at det forum, hvori der skal udvikles dialog, er
kendt og dermed trygt.
Fase 1 består således af de indledende mødeobservationer samt af de indledende feedbacksessioner.
Fase 2 er dels en fortsættelse af optøningsfasen, dels en påbegyndelse af forandringsfasen.
Gennem en fortsat øget kommunikativ bevidsthed og gennem en forståelse og granskning af eget
verdensbillede og gennem en forståelse af, hvordan erfaringer bruges som mangel- og
kompletteringsmekanismer opøves ikke kun dialogdeltagernes proprioception, men også to
øvrige elementer i en dialogkompetence, nemlig Suspension II og Lytte. Observationerne og
feedbacksessionerne er centrale elementer i Fase 2, men det er metakommunikationsessionerne,
hvor dialogdeltagerne får udleveret eksempler på deres egen kommunikation, der sætter
forandringsfasen i gang. På baggrund af metakommunikationen vil den kognitive restrukturering
begynde.
Den kognitive restrukturering fortsætter i Fase 3, som er den egentlige dialogudviklingsfase.
Denne fase svarer til forandringsfasen hos Lewin. Her opøves alle elementerne i en dialogkompetence, og det er her, at dialogdeltagerne på baggrund af feedbacksessioner og metakommunikation for alvor har lejlighed til at granske hinandens verdensbilleder med det formål at
opbygge gensidig forståelse af hinandens verdensbilleder. I denne proces kan der ske en gensidig
korrektion af dialogdeltagernes verdensbilleder. Målet er at nå frem til et fælles tredje. På
baggrund af metakommunikationsessionerne vil dialogdeltagerne i denne fase have til opgave at
iværksætte handlinger, der kan understøtte dialogudviklingsprocessen, og som løser de
problemer, som dialogdeltagerne i fællesskab har diagnosticeret.
I såvel Fase 2 og Fase 3 indgår de løbende evalueringer som et interventionselement.
I forhold til figur 3.4 er der i figur 4.2 tilføjet en ekstra fase. Fase 4 svarer til Lewin’s
genfrysningsfase. Det er i denne fase, at der skal ske en cementering af dialogkompetencen. Ud
151

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 4: Dialogudvikling i praksis

fra et forandringsperspektiv er det vigtigt, at dialogkompetencen bliver integreret i dialogdeltagernes rutiner og adfærd. Denne genfrysning bliver så meget desto vigtigere i et proceskonsultationsforløb, idet det er væsentligt at iværksætte nogle tiltag, der sikrer en fortsat
udvikling og bevarelse af dialogdeltagernes dialogkompetence, når der ikke længere er en
facilitator til at forestå dialogudviklingen. Hvordan disse tiltag kan udforme sig, og hvordan de
kan implementeres, afgøres af gruppen og facilitator i fællesskab.
Dialogudviklingsmodellen er hermed færdigudviklet som rammemodel for dialogudviklingsforsøgene, idet der er tilføjet forandringsfaser samt interventionselementer til den teoretiske
model, der blev udviklet i kapitel 2 og 3.

4.6: Analytiske overvejelser
Inden selve analysen er det nødvendigt med nogle betragtninger omkring analysen.
Betragtningerne går dels på selve analysestrategien og vedrører analysekapitlernes struktur,
formidlingen af data, gennemsigtighed i interventionsforløbet, layout etc., dels på spørgsmålet
om anonymitet.

4.6.1: Overordnede analytiske overvejelser
I forbindelse med dialogudviklingsforsøgene i de to grupper er der indsamlet store mængder af
data, og mapperne med data bugner af papir. Der er i alt foretaget 30 mødeobservationer, hvor
alt, hvad der er blevet sagt, er nedskrevet; der er afholdt 14 feedbacksessioner; der er udleveret
11 eksempler på gruppernes kommunikation; og der er afholdt 13 metakommunikationsessioner,
som alle er optaget på bånd. Desuden er de officielle dagsordener og mødereferater fra
møderækkerne indsamlet, og der er skrevet dagbogsnotater i forbindelse med hver mødeobservation. I den ene gruppe er der desuden foretaget en spørgeskemaundersøgelse samt 9
interviews à ca. 1 times varighed. I alt er der et sted mellem 1100 og 1400 almindelige A4-sider
med rådata.
At præsentere så stort et datamateriale på en videnskabelig forsvarlig, men samtidig overskuelig
og pædagogisk måde, udgør i sig selv en udfordring.
Samtidig må aktionsforskningens dobbelte formål også skinne igennem i analysen. I dette
projekt betyder det, at der på den ene side er en teoretisk og metodisk model for dialogudvikling,
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der skal afprøves, og forløbet og resultatet af denne proces skal fremlægges. På den anden side
har aktionsforskningen et formål, der drejer sig om den viden, man får omkring det system, der
er blevet interveneret i, dvs. i dette projekt den viden, der er opnået omkring kommunikation
mellem fagprofessionelle på hospitalsklinikker.
Hvordan redegør man for to komplicerede hændelsesforløb, hvor læseren ud af en enorm
datamængde skal kunne danne sig et indtryk af forløbet i hver af de to grupper? Hvordan redegør
man for interventionsdelen af de to hændelsesforløb, når dele af interventionen ikke har været
fastlagt på forhånd, men er udviklet i samarbejde med dialogdeltagerne og efterhånden, som
dialogudviklingsforsøgene skred frem? Hvordan redegør man for de overvejelser, man som
aktionsforsker og facilitator har gjort sig undervejs i forløbet? Hvordan analyserer man to
sådanne hændelsesforløb? Hvordan skelner man mellem projektets to formål, hvor det ene
knytter sig til dialogudviklingsmodellens teoretiske og metodiske aspekter, og det andet til en
forståelse af de mekanismer, der gør sig gældende, når man forsøger at skabe ændringer i et
fagbureaukrati? Hvordan får man det hele til at gå op i en højere enhed, hvor alle analysens
elementer fremstilles på en pædagogisk og overskuelig måde?
Efter længere tids overvejelse og flere forskellige forsøg udi analyserne, blev følgende struktur
valgt:
Analysen er først og fremmest struktureret således, at hændelsesforløbene i de to grupper først
analyseres hver for sig. Disse to analyser vil være koncentreret omkring dialogudviklingsforsøgene og vil som sådan rumme en førsteordensanalyse af dialogudviklingsprocessen samt en
redegørelse for den anvendte dialogudviklingsmetode. Disse to analyser knytter sig således til
aktionsforskningens første formål, nemlig i praksis at afprøve metoder til forandring. I dette
projekt er et sådan formål delt op i tre, nemlig i udviklingen af en teoretisk model for dialogudvikling, som var emnet for kapitel 2 og 3; i udviklingen af en praktisk orienteret metode til
dialogudvikling, som var emnet for kapitel 4; samt afprøvningen af den teoretiske model og den
praktiske metode i praksis, hvilket er emnet for førsteordensanalysen og dermed for kapitel 6 og
7. Førsteordensanalyserne i kapitel 6 og 7 vil således være analyser, hvor de indsamlede data
præsenteres og analyseres ved hjælp af dialogteorien.
Aktionsforskningens andet formål knytter sig i dette projekt til den viden, der opnås, når man
forsøger at ændre et system. I kapitel 8, som er det sidste analysekapitel, fokuseres der dermed
på at bidrage med ny viden om, hvad der sker, når man forsøger at udvikle dialog i sygehusfeltet.
Kapitel 8 vil være en andenordensanalyse, hvor resultaterne af analyserne i kapitel 6 og 7 gøres
til genstand for analyse. De to dialogudviklingsforløb har været meget forskellige og har ført til
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vidt forskellige resultater, og dette giver anledning til at uddrage pointer og overvejelser omkring
forhold, der er centrale for dialogudvikling, men som først fremkommer, når man gør sig
overvejelser omkring årsagen til de to vidt forskellige hændelsesforløb. Disse forhold vedrører
dels selve dialogudviklingsmodellen og nogle refleksioner omkring den anvendte interventionsmetode, dels nogle forhold i de systemer, der er interveneret i, og dermed nogle mere generelle
refleksioner omkring det at udvikle dialog i et fagbureaukrati. Kapitel 8 rummer dermed forsøg
på forklaringer på de to hændelsesforløb, som tager udgangspunkt i en komparativ analyse af de
to forløb. Udover den komparative analyse, hvor der tages udgangspunkt i dialogteorien, gives
der også alternative teoretiske forklaringer på de to vidt forskellige forløb.
Opdelingen i en første- og andenordensanalyse er altså den overordnede struktur for analysekapitlerne. I de to første analysekapitler, der vedrører de to respektive dialogudviklingsforløb, er
strukturen skåret over samme læst. Formålet med begge kapitlerne er dels at redegøre for
forløbet i de respektive grupper, dvs. at præsentere datamaterialet i bearbejdet stand samt at
redegøre for interventionen, dels at analysere forløbet med udgangspunkt i de teorier, der ligger
til grund for dialogudviklingsmodellen. Analyserne i disse to kapitler holdes dermed stringent til
selve dialogudviklingen i hver af de to grupper, og der tages således udgangspunkt i den dialogteori, der er præsenteret i kapitel 2 og 3, samt i de metodiske overvejelser i dette kapitel.
Perspektiveringer og diskussioner, der rækker videre end dialogudviklingsmodellens teori- og
metodegrundlag og videre end forløbet i hver af grupperne, er henlagt til andenordensanalysen i
kapitel 8.

4.6.2: Analysekapitlernes struktur
I det følgende redegøres udelukkende for strukturen i kapitel 6 og 7, som vedrører dialogudviklingsforsøgene i de to respektive grupper, da det er disse kapitler, der i forhold til
formidling byder på særlige videnskabelige, metodiske og pædagogiske problemstillinger.
Tankerne bag andenordensanalysen i kapitel 8 er der redegjort for ovenfor, og det er ikke
nødvendigt med uddybende forklaringer omkring valg af struktur for dette kapitels
vedkommende.
Valget af et aktionsforskningsdesign har en række implikationer, når det drejer sig om
fremstilling og analyse af data.
For det første betyder aktionsforskningsdesignet, at der er lagt ligeligt vægt på dialogudviklingsprocessen og på resultatet heraf. Der laves således ikke blot en ex ante- og en ex post-analyse af
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dialogudviklingsforsøgene – hele den mellemliggende proces gøres ligeledes til genstand for
analyse. Det er netop aktionsforskningens force, at man i et sådant interventionsforløb opnår
unik viden om aktørernes reaktion og adfærd. Denne viden vedrører hele processen og ikke kun
resultatet af processen, og derfor er det min opfattelse, at der er en særlig forpligtelse til i et
aktionsforskningsprojekt at redegøre for denne unikke viden. Dertil kommer, at den forandringsproces, som gruppemedlemmerne gennemgår, ikke er en lineær, stadigt fremadskridende
forandringsproces, men en dynamisk, kompleks og til tider rekursiv proces. En sådan proces kan
efter min mening ikke indfanges tilstrækkeligt fyldestgørende, hvis der ikke redegøres for det
kronologiske hændelsesforløb. Der er derfor valgt en kronologisk fremstillingsform, hvor
dialogudviklingsprocessen gennemgås intervention for intervention.
For det andet betyder det, at der er lagt vægt på, at et væsentligt formål med et aktionsforskningsprojekt er at afprøve modeller og teknikker i praksis. Der er derfor lagt vægt på, at
analyserne i kapitel 6 og 7 er ”rene” analyser, hvor dialogudviklingsprocessen i de to grupper
analyseres med baggrund i dialogudviklingsmodellen. Formålet med kapitel 6 og 7 er derfor
udelukkende at analysere dialogudviklingsprocessen ved hjælp af det teori- og metodeapparat,
der er udviklet i de foregående kapitler.
For det tredje betyder det, at der ikke kun lægges vægt på en fremstilling af aktørernes adfærd og
reaktioner i processen, men i høj grad også på den intervention, der har fundet sted. Dette sker ud
fra to hensyn: For det første sker det ud fra et ønske om, at projektet skal kunne have en effekt i
praksis, og at det derfor skal være muligt for praktikere i sygehusfeltet at efterligne hele eller
dele af processen eller på anden måde lære af de to dialogudviklingsforsøg. For det andet sker
det ud fra et ønske om at opfylde kravene til god videnskabelighed. Begge hensyn fordrer
operationelle beskrivelser af forløbet og stiller krav om, at der nøje redegøres for den
intervention, der har fundet sted.
Netop videnskabeligheden er fremstillet som en af aktionsforskningens akilleshæle (se f.eks.
Chein et al., 1948 og Argyris & Schön, 1989). Argyris & Schön (1989) plæderer for, at hvis
aktionsforskningen skal opfylde videnskabelige krav, må der udvises samme grad af
”appropriate rigor” som i andre typer af forskningsdesign. Dette kræver en høj grad af gennemsigtighed, der muliggør en granskning af de konklusioner, man som aktionsforsker drager,
således at det er muligt for andre at forholde sig kritisk til de analyser og konklusioner, der
præsenteres, og evt. opstille alternative forklaringer på forløbene.
Den nødvendige konsekvens heraf er ifølge Argyris & Schön, at forskeren ikke kun præsenterer
analyserede data, men giver adgang til direkte observerbare data, både hvad angår intervention
155

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 4: Dialogudvikling i praksis

og aktørernes reaktion herpå. I en kritik af en gruppe forskeres præsentation af resultatet af et
aktionsforskningsprojekt på Xerox diskuterer Argyris & Schön de uheldige konsekvenser af
manglen på direkte observerbare data:
”As mentioned above, we do not have access to what Lazes actually said and did in
the course of his intervention at Xerox. We do not have relatively directly observable
data of what actually happened during the meetings. The reason we seek such data is
that only by having access to actual behaviour can we infer the interventionist’s
theory-in-use. At the moment, the most we can infer is what Lazes (and others)
believe he did. To use our language, we can only develop a picture of Lazes’s
espoused theories. Moreover, if our knowledge is limited to espoused theories, we
are also limited to the reasoning that underlies these theories. It is difficult to
provide an independent test of causal relationships embedded in the case if we are
limited to the ideas and reasoning espoused by the interventionist.” (Argyris &
Schön, 1989, p. 619-620).
Den intervention, der har fundet sted i de to grupper, præsenteres ligeledes kronologisk, idet
interventionsmetoden er karakteriseret ved, at interventionen udvikles i et dynamisk samspil med
praksis og i samarbejde med de respektive grupper.
Konsekvensen af ovenstående er, at analysekapitlerne ikke kun indeholder en analyse af de to
dialogudviklingsforløb, men også indeholder en præsentation af data, hvor der for det første er
lagt vægt på en kronologisk fremstillingsform, og hvor der for det andet er lagt vægt på en høj
grad af gennemsigtighed, idet det tilstræbes, at datapræsentationen er præget af direkte
observerbare data.
Begge analysekapitler indledes med en oversigt over dialogudviklingsforløbet i den pågældende
gruppe. Derefter følger en indledende diagnose af gruppens kommunikation inden første
intervention. Den indledende diagnose er baseret på de første mødeobservationer af gruppen og
udgør det sammenligningsgrundlag, som en evt. ændring kan ses på baggrund af. Det er så at
sige analysens nulpunkt. Det er dog vigtigt at fremhæve, at der er tale om en absolut indledende
diagnose. Hvis man tager aktionsforskningens grundpræmis om, at der opnås en unik viden om
et system i de reaktioner, der fremkommer, når man forsøger at ændre systemet, alvorligt, må
konsekvensen være, at der ikke kan foretages en fyldestgørende diagnose udelukkende på
baggrund af observationer. Den egentlige diagnose kan dermed først stilles i forbindelse med
slutdiagnosen, hvor hele interventionsforløbet indgår i diagnosen.
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Dernæst beskrives og analyseres hver intervention for sig. Hver intervention er delt op i flere
dele. Først gennemgås feedbacksessionens indhold og formål. Dernæst følger det udleverede
eksempel, hvis et sådan er udleveret, samt en kort redegørelse for gruppens umiddelbare reaktion
på eksemplet. Derpå følger et afsnit om metakommunikationsessionen, hvor der først redegøres
for forløbet på sessionen, dvs. gruppemedlemmernes reaktion på det udleverede eksempel og
deres refleksioner over kommunikationen i gruppen, som udspringer af feedbacksessionen samt
det udleverede eksempel. Desuden redegøres der for mine analytiske refleksioner over gruppemedlemmernes reaktioner og kommunikationsmønstre i forhold til dialogteorien. Endelig
redegøres der for de refleksioner, som metakommunikationsessionen giver anledning til i forhold
til det videre forløb i gruppen, og som med baggrund i proceskonsultationstankegangen finder
sted i et samspil mellem mig som interventionist og de to grupper.
Kapitel 6 og 7 indeholder også en analyse af dialogens udvikling i de to grupper. Denne
udvikling analyseres dels på baggrund af metakommunikationsessionerne, dels på baggrund af
mødeobservationerne af den del af møderne, hvor gruppen fungerer uden facilitator. Metakommunikationsessionerne vil være det første sted, hvor en ændring i gruppens kommunikation
kan spores, idet de fungerer som dialogudviklingslaboratorier, hvor kommunikationen er
faciliteret. Men den egentlige lakmusprøve finder man i observationerne fra den del af møderne,
som ikke har været faciliteret. Heraf vil det fremgå, om de ændringer, der eventuelt kan spores i
forbindelse med metakommunikationsessionerne, også afspejler sig i forbindelse med de
ordinære møder og dermed i gruppens ordinære, ikke-faciliterede kommunikation.
Der vil dog næppe være tale om en successiv udvikling i retning af en dialog. Man kan forestille
sig, at dialogen udvikler sig i små trin, der næppe kan spores fra møde til møde. Man kan
forestille sig, at dialogen udvikler sig i spring, hvor der pludselig ses et markant skift i gruppens
kommunikation. Og endelig kan man forestille sig, at udviklingen ikke kun er en
fremadskridende udvikling, men at der også er tilbagefald. Mest sandsynligt kan man forestille
sig en kombination af ovenstående muligheder. Hvor en analyse af forløbet for så vidt angår
feedbacksessionerne og metakommunikationsessionerne bør foretages kronologisk intervention
for intervention, vil en analyse af dialogudviklingen og den afsmittende effekt på den ordinære
del af møderne, hvor kommunikationen ikke er faciliteret, derfor næppe præsentere sig
overskueligt, hvis den på samme vis foretages møde for møde. Derfor er analysen af udviklingen
i dialogen i forbindelse med den ordinære, ikke-faciliterede del af møderne samlet i et eller flere
afsnit. For afdelingssygeplejerskegruppens vedkommende er denne del af analysen samlet i en
slutdiagnose. I klinikrådsgruppen var forløbet betragteligt længere, og her foretages der både en
midtvejsdiagnose og en slutdiagnose.
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Begge kapitlerne afsluttes således med en slutdiagnose og en analyse af, i hvor høj grad
gruppens kommunikation har flyttet sig i retning af en dialog – ikke blot i forbindelse med
interventionerne, men også på den del af møderne, hvor kommunikationen ikke har været
faciliteret. Dette sker på baggrund af en sammenligning af den indledende diagnose og slutdiagnosen.

4.6.3: Analysekapitlernes layout
På grund af den store mængde data og den valgte analysestrategi er de to første analysekapitler
relativt lange. Det har derfor været nødvendigt at gøre sig nogle overvejelser omkring analysekapitlernes layout, således at kravene om en kronologisk fremstillingsform og en høj grad af
gennemsigtighed ikke spænder ben for en pædagogisk fremstilling af data og analyse.
Layoutet spiller en væsentlig rolle dels af hensyn til dokumentationen af de to forløb, dels af
hensyn til læserens overblik over analyserne. For det første er det hensigten, at layoutet skal
hjælpe læseren med at skelne mellem de forskellige typer af data, der er indsamlet. For det andet
er det hensigten, at man som læser hurtigt kan danne sig et indtryk af de lange analysekapitler
ved at have mulighed for at vælge bestemte typer af data fra eller til, afhængig af formålet med
læsningen af analysekapitlerne.
Derfor har de forskellige typer af data fået forskelligt layout:
De plancher, der er anvendt i forbindelse med feedbacksessionerne, er indsat i lille format som
dokumentation i analysekapitlerne og har til hensigt at give et hurtigt overblik over, hvad der er
foregået på feedbacksessionerne.
Indholdet i feedbacksessionerne i den første del af interventionerne har været ens i begge
grupper, og beskrivelsen af disse indledende feedbacksessioner vil derfor være ens i kapitel 6 og
7. Af pædagogiske årsager bliver disse feedbacksessioner dog beskrevet i begge kapitler. I
kapitel 7 er teksten fra kapitel 6 klippet ind, men er her markeret i kursiv, idet der er tale om kopi
af teksten fra kapitel 6.
De eksempler på gruppernes egen kommunikation, som er blevet udleveret i forbindelse med
metakommunikationsessionerne, er indsat i en grå tekstboks, jf. nedenfor:
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EKSEMPEL NR. 1: BESPARELSER – REFERAT FRA DIALOGMØDE
- Vi skal ikke spare på personale i år. Det var den gode nyhed. Den dårlige nyhed er, at de har klippet
350.000 på vores driftskonto på terapiens apparatur. Og det er hos os.
- Der er klippet 128.000 hos os.

Disse eksempler er dem, grupperne har fået udleveret. Eksemplerne er taget fra tidligere mødeobservationer.
I metakommunikationsessionerne og i de samlede analyser af dialogens udvikling er der indsat
citater. Disse citater stammer dels fra metakommunikationsessionerne, dels fra mødeobservationerne.
Korte citater er indsat med kursiv i den øvrige skrift, som nedenfor:
Den umiddelbare reaktion på det udleverede eksempel var først en
udbredt tavshed, hvorefter den ledende fysioterapeut tørt konstaterede, at
”Hvis det her er svaret, så kunne man godt spekulere over, hvad spørgsmålet
var”.
Længere citater er ligeledes i kursiv, men er desuden markeret med to lodrette streger, jf.
nedenfor:
”Der ligger en blanding af misundelse over, at det ikke er os, der har fundet på det og
lavet det, fordi det synes vi var naturligt, og nu kommer de andre og har fået penge og
har gjort det, og de har nærmest stjålet det lidt, for ideen var jo egentlig vores, men vi
har bare ikke rigtigt sådan orket det.”

Det er således håbet, at ambitionen om at dokumentere de to dialogudviklingsforløb, samtidig
med at det skal være muligt at skaffe sig et hurtigt overblik over analyserne, er lykkedes ved
hjælp af en gennemtænkt struktur og et gennemtænkt layout. Selv om analysekapitlerne ud fra de
tidligere nævnte videnskabelige, metodiske og pædagogiske overvejelser er forholdsvis lange, er
det i hvert fald forsøgt muliggjort, at læseren kan selektere udvalgte afsnit, samtidig med at det
er muligt for læseren at skelne imellem de mange forskellige typer af data, der er indsamlet i de
to grupper. Ønskes et hurtigt overblik over analysens resultater kan det fås ved at læse den
indledende diagnose og slutdiagnosen samt for klinikrådsgruppens vedkommende midtvejsdiagnosen.
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4.6.4: Anonymitet og fokus
Som en sidste kommentar til analyserne skal nævnes, at alle gruppemedlemmer er holdt
anonyme. Derfor fremgår det ikke af de udleverede eksempler eller af citaterne, hvem der siger
hvad. Eksemplerne er kun i ét tilfælde markeret med bogstaver, således at én person har fået
bogstavet A, en anden person har fået bogstavet B etc., men derudover kan man ikke ud af
hverken eksempler eller citater spore, hvem der siger hvad.
Dette er et helt bevidst valg, der udspringer af et ønske om at holde gruppemedlemmerne
anonyme. Gruppemedlemmerne har dog ikke selv bedt om anonymitet, men ud fra et etisk
perspektiv er det alligevel valgt at holde gruppemedlemmerne anonyme.
Valget har dog også en anden og mere teoretisk begrundelse, idet det er min vurdering, at en
personificering af kommunikationen vil fjerne fokus fra det, som projektet handler om. Formålet
med projektet er ikke at analysere på det individuelle niveau, men at afprøve mulighederne for at
udvikle dialog i grupper. Derfor vil jeg ikke medtage overvejelser omkring forhold på det
personspecifikke plan, men udelukkende fokusere på kommunikationen i gruppen. Det er min
vurdering, at man på baggrund af de indsatte eksempler og citater godt kan vurdere
kommunikationen og udviklingen i retning af en dialog, uden at vide hvem der siger hvad – og at
en personificering i den forbindelse mere vil fungere som forstyrrende støj end som nyttig
information.
I et projekt, der handler om kommunikation inden for og imellem faggrupper, kunne det dog
være en nyttig information for læseren at vide, hvilken faggruppe der ligger bag et udsagn.
Denne problemstilling knytter sig i sagens natur kun til den tværfaglige gruppe. Her har jeg
vurderet, at man ud af eksemplerne og citaterne godt kan se det faggruppemæssige tilhørsforhold
– og i de tilfælde, hvor man ikke kan se det, kunne det være en indikator på, at der er sket en
udvikling i gruppens kommunikation.
For god ordens skyld skal det dog nævnes, at ingen af eksemplerne og næsten ingen af citaterne
er en ordveksling mellem to eller tre personer. I langt de fleste tilfælde deltager alle personer i
gruppen, selv om der selvfølgelig er forskel på, hvor meget hver enkelt person taler.
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KAPITEL 5

Præsentation af cases

5.1: Jagten på en case
Det har ikke været nemt at finde cases til dette aktionsforskningsprojekt. Der har været stor
interesse for projektet, men det har været svært at få projektet forankret i praksis.
Inden jeg præsenterer de to cases, der udgør grundstammen i den efterfølgende analyse, vil jeg
kort fortælle om projektets forløb inden den endelige forankring. Det er der flere årsager til. For
det første siger besværlighederne med at få projektet forankret i praksis noget om aktionsforskningens særlige og til tider svære vilkår. For det andet siger forløbet muligvis også noget
om mulighederne for at udvikle dialog i sundhedsvæsenet. Hvis sundhedsvæsenets aktører kun
nødtvungent deltager i sådanne forsøg, kan det være en indikator dels på dialogens vilkår, dels på
graden af defensive rutiner i professionshierarkier generelt og på hospitaler specifikt. På den
måde kan det indledende forløb være en indikator på forandringsvilligheden og forandringsmulighederne i sundhedsvæsenet generelt. Endelig er det for det tredje væsentligt at inddrage
erfaringerne fra de tidligere forankringsforsøg, fordi det kan være med til at forklare nogle af de
hændelser, der fandt sted under de to forløb, der blev til noget.

5.1.1: Tidligere cases
Indledningsvis vil jeg trække nogle tråde tilbage til mine tidligere erfaringer som forsker i sygehusvæsenet. Som nævnt har jeg tidligere beskæftiget mig med forskellige aspekter inden for
organisation og ledelse i hospitalssektoren. Jeg har blandt andet skrevet en rapport omkring
økonomistyring på hospitaler (Hein & Thorsen, 1997) samt en kandidatafhandling om
forskellige kvalitetsopfattelser på en hospitalsafdeling og deres forankring i organisationskulturen (Hein, 1998).
I begge de to tilfælde har jeg brugt afdelinger på Rigshospitalet som cases. I førstnævnte case
indsamlede jeg data udelukkende på baggrund af interviews, mens jeg i sidstnævnte case
kombinerede interviews og observationer og igennem lang tid opholdt mig på afdelingen som en
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”flue på væggen”, gik med læger og sygeplejersker på vagt, var med på operationsgangen, på
nattevagter etc.
Begge cases har det tilfælles, at det ikke var svært for mig at finde casen. I første tilfælde havde
jeg i forvejen kontakt til en læge på afdelingen, og efterfølgende kontaktede jeg den
administrerende overlæge på afdelingen og forelagde ham mit økonomistyringsprojekt. Dørene
blev åbnet, jeg foretog mine interviews og skrev mit projekt. I det andet tilfælde kontaktede jeg
Rigshospitalets sygeplejedirektør, som gav mig en liste over de personer, der efter hendes
mening ville være interesserede i mit kvalitets- og kulturprojekt. Et par opringninger senere var
den første kontakt etableret gennem en oversygeplejerske, som bar projektet videre til den
administrerende overlæge på afdelingen, som sagde god for projektet på visse betingelser –
blandt andet at jeg gik med på alle slags vagter og også var villig til at gå med på vagt på
operationsgangen. Efter nogle møder og nogle præsentationer af projektet for alle de involverede
var projektet i fuld gang. I begge tilfælde forløb kontakten uden problemer, og der var ingen
problemer med at finde en case.
Dataindsamlingsmetoden har i begge tilfælde været relativt passiv. Observatørrollen er passiv,
mens interviewerrollen er noget mere deltagende. Men der har ikke i nogle af tilfældene været
tale om intervention, min rolle har været relativt passiv, og jeg har været væsentligt mindre
involveret med aktørerne, end man er i et aktionsforskningsprojekt. Kvalitets- og kulturprojektet
blev afsluttet med et foredrag om undersøgelsens resultater for alle på afdelingen, og det blev vel
modtaget og gav anledning til en god diskussion.
Fælles er også, at begge cases forløb uden nævneværdige problemer. Der var ingen uenigheder
eller ”kriser” undervejs, ingen trak sig ud af projekterne eller viste tegn på tvivl eller fortrydelse.
Måske netop derfor var jeg slet ikke forberedt på de problemer, der skulle vise sig, da jeg skulle
finde mulige cases til dialogudviklingsprojektet.

5.1.2: Kravene til case-afdelingerne
Kravene til de afdelinger, der skulle indgå i dialogudviklingsprojektet, var – set med mine øjne –
relativt små. Dialogudviklingen skulle finde sted i ”laboratorier”, men samtidig var det mig
magtpåliggende, at dialogudviklingen fandt sted i nær relation til praksis, da det i mine øjne er
tvivlsomt, om dialogen vil sprede sig og blive forankret i praksis, hvis den foregår i løsrevne
laboratorier, der er isoleret fra praksis (sådan som f.eks. Bohm har praktiseret dialogudvikling).
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Det første kriterium for dialogudviklingsforsøgene var derfor, at de kunne foregå i forbindelse
med en eksisterende møderække, hvor grupperne i forvejen mødtes. Emnet for møderækken og
mødekadencen var som udgangspunkt stort set ligegyldig, blot måtte der ikke være for lang tid
mellem møderne.
Det andet kriterium var, at gruppemedlemmerne skulle have den fornødne tid og den fornødne
energi til at gå helhjertet ind i dialogudviklingsforsøgene.
Det tredje kriterium var, at der skulle indgå minimum to grupper i projektet. Det var der to
årsager til: Der skulle være mulighed for at lave en komparativ analyse af de to forløb. Samtidig
ville projektet være for sårbart med kun én deltagende gruppe, hvis noget skulle gå galt, og
gruppen alligevel ikke kunne deltage i projektet.
Det første kriterium ville næppe være noget problem. Er der noget, den offentlige sektor og ikke
mindst hospitalerne, er kendt for, er det den heftige mødeaktivitet. Så den første forudsætning for
at finde en case, var jeg ikke nervøs for.
På forhånd vidste jeg, at det andet kriterium kunne volde problemer. For det første forventede
jeg, at det tidsmæssige engagement ville volde problemer. Landets hospitaler er under stærkt
pres, og mine erfaringer fra tidligere hospitalsprojekter var da også, at tiden er den mest knappe
faktor for de fleste hospitalsansatte. Samtidig er sygehusvæsenet præget af en projektvirus, hvor
talrige projekter præger hverdagen – ikke mindst på H:S-hospitalerne, hvoraf det store
akkrediteringsprojekt med Joint Commission på daværende tidspunkt var det mest tidskrævende
projekt. Én af fordelene ved dialogudvikling er imidlertid, at der spares tid, fordi konflikter og
misforståelser erstattes af dialog, nye løsningsmuligheder, læring etc. Ganske vist kunne jeg ikke
garantere disse resultater, eftersom formålet jo netop var at afprøve en metode til udvikling af
dialog, og ganske vist ville der være tale om en investering, inden et muligt resultat ville vise sig.
I beskrivelsen af projektet blev de mulige gevinster fremlagt, men det blev også fremhævet, at
projektet ville kræve et stort engagement fra deltagernes side, og at man måtte være forberedt på,
at der kunne opstå kritiske faser undervejs, som deltagerne måtte forpligte sig til at deltage i
løsningen af. Det var således håbet, at det ville være muligt at overvinde argumenterne om, at
tiden er en knap ressource, ved i projektbeskrivelsen at lægge vægt på muligheden for på sigt at
spare tid og energi.
Det var dog ikke kun tidsfaktoren, der kunne blive et problem. Det var også væsentligt at sikre
sig et helhjertet engagement i projektet. Til forskel fra mine andre møder med hospitalssektoren
var dette et aktionsforskningsprojekt, og netop derfor var det altafgørende, at der var en villighed
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fra deltagernes side til at indgå i et sådant, mere krævende projekt. Det stiller ganske andre krav
til en afdeling at indvilge i at deltage i et organisationsudviklingsprojekt, end det gør at deltage i
et projekt med et mere deskriptivt formål, hvor der ”blot” skal observeres og interviewes.
Det var fra start tanken, at begge dialogudviklingsforsøg skulle forankres på Rigshospitalet i
København.

5.1.3: Første forsøg – klinik nr. 1
Da tiden for at finde en case til projektet nærmede sig, kontaktede jeg direktøren for ét af Rigshospitalets centre for at spørge, om de ville være interesserede i at indgå i projektet. Centerdirektøren var meget positivt stemt over for projektet. Jeg havde skrevet en projektbeskrivelse,
som blev givet videre til de administrerende overlæger på de udvalgte klinikker i centeret. Efter
kort tid var der etableret kontakt til en klinik, som var meget interesseret i projektet. På et møde
mellem klinikledelsen, centerdirektøren og mig blev projektet diskuteret. Konklusionen på
mødet var, at klinikledelsen gav grønt lys for projektet, men de betingede sig, at der blev holdt
yderligere et møde, hvor de øvrige ledere på klinikken, blandt andet afdelingssygeplejersker og
ledende læger, blev orienteret om projektet, og hvor projektet og dets forløb på afdelingen kunne
diskuteres nøjere.
Det blev også aftalt, at jeg skulle skrive et indlæg til centerets personaleblad, således at alle på
afdelingen blev orienteret om projektet og om min tilstedeværelse på afdelingen. Indlægget blev
skrevet og trykt i personalebladet. Jeg blev vist rundt på afdelingen og fik blandt andet anvist et
bord med en computer, som jeg kunne bruge, når jeg opholdt mig på afdelingen. Jeg fik også
udleveret en nøgle til et skab, hvor jeg kunne opbevare min taske og mine øvrige ting.
Mødet med klinikkens øvrige ledelse gik godt. Alle havde læst projektbeskrivelsen, og alle
syntes, at projektet var godt og interessant. Kun en enkelt sygeplejerske udtrykte bekymring for
projektet. Hun understregede flere gange, at det var meget vigtigt for hende, at klinikledelsen
eksplicit gav udtryk for, at de bakkede projektet op. Hun frygtede, at man ville blive udstillet, når
kommunikationen blev observeret, og hun frygtede en uhensigtsmæssig ansvarsplacering.
Underforstået: Hun frygtede, at klinikkens ledelse ikke ville tage sin del af ansvaret, hvis der var
noget at udsætte på kommunikationen eller ledelsen på klinikken. Klinikledelsen bekræftede på
mødet, at de bakkede ubetinget op omkring projektet og gav gentagne gange sygeplejersken
deres besyv om, at ledelsen bakkede op, at ledelsesansvaret naturligvis var deres, og at ingen
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ville komme i klemme på grund af projektet. Mødet sluttede med enighed om, at projektet kunne
forankres på klinikken.
Et par dage senere blev jeg ringet op af en af klinikkens ledere, som meddelte mig, at de
desværre ikke så sig i stand til at indgå i projektet alligevel. Ledelsen – såvel klinikledelsen som
centerdirektøren – ville gerne, men de ”menige” medarbejdere på klinikken havde slået
bremserne i. Jeg fik ikke nogen nærmere forklaring, men der blev henvist til mødet og til ”de
fornemmelser, jeg nok fik på mødet”. Da jeg ringede til centerdirektøren for at undersøge, om
der var andre mulige afdelinger på centeret i stedet, fik jeg yderligere som forklaring, at tiden
også var en afgørende faktor. Hele klinikken var udvalgt som ”prøveklud” for Joint Commission
i forbindelse med indførelsen af akkreditering på H:S’ hospitaler, og denne proces tog meget tid
og mange ressourcer. Derfor, forklarede centerdirektøren, så klinikken sig alligevel ikke i stand
til at deltage i projektet. Jeg fornemmede i løbet af samtalen, at de øvrige klinikker på centeret
også var hårdt ramt af akkrediteringsprocessen, og centerdirektøren og jeg blev enige om, at
timingen var dårlig. Projektet på denne klinik blev opgivet.

5.1.4: Andet forsøg – klinik nr. 2
Selv om processen med at få projektet forankret på den første klinik var gået relativt smertefrit
indtil det sidste led i kæden, så var processen dog gået langsomt. Det havde taget lang tid at få de
forskellige møder i stand, så der var efterhånden gået nogle måneder. Jeg var overrasket over
afgørelsen på den første klinik og frygtede, at det ville tage lige så lang tid at finde en ny case.
Samtidig manglede jeg stadig at finde case nr. 2.
Efter nogen tids overvejelse besluttede jeg mig for at trække på tidligere tiders gode erfaringer.
Jeg kontaktede oversygeplejersken på den afdeling, som var omdrejningspunkt for mit kvalitetsog kultur-projekt, og spurgte hende, om hun kunne forestille sig projektet forankret på hendes
klinik. Svaret var positivt, og jeg blev indkaldt til møde med den uddannelsesansvarlige
overlæge for at diskutere forskellige muligheder.
Afdelingen havde nogle problemer omkring efteruddannelse af deres lægestab, og problemerne
skyldtes blandt andet en problematisk kommunikation med ledelsen, herunder især med
hospitalsdirektionen. Det var den uddannelsesansvarlige overlæges fornemmelse, at parterne
talte forbi hinanden, og han oplevede et stort behov for at udvikle en dialog mellem parterne,
hvoraf han selv var den ene, lægestaben den anden og centerdirektionen og hospitalsdirektionen
den tredje.
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Projektet fik således stor opbakning fra den uddannelsesansvarlige overlæge. Jeg fik udleveret
skriftlig korrespondance mellem klinikken og hospitalsdirektionen, jeg fik udleveret navne på de
personer, man mente det kunne være interessant at interviewe om uddannelsessituationen,
således at jeg kunne danne mig et indtryk af problemstillingen, og jeg deltog i et par møder. Efter
kort tid begyndte de første problemer at opstå. Der var to muligheder for at etablere et dialoglaboratorium, idet problemerne om lægernes uddannelsessituation blev behandlet i to fora. I
begge fora indgik en række aktører på klinikken. I det ene forum indgik desuden hospitalsdirektionen. I det andet forum indgik centerdirektionen.
Problemet var imidlertid, at hospitalets lægelige direktør ikke reagerede på mine henvendelser.
Jeg overvejede at gå et niveau ned og fokusere på kommunikationen mellem centerdirektionen
og afdelingen, men der var ikke nogen tilstrækkelig fast og hyppig møderække, hvor de to parter
mødtes. Jeg deltog stadig i nogle møder, hvor problemstillingen stod meget klart, og casen var
for så vidt ideel. Problemet var blot, at der i det ene tilfælde ikke var en stående møderække med
tilstrækkeligt hyppige møder, og at jeg i det andet tilfælde ikke kunne få den ene dialogpart i
tale.
Udsigten til at skulle finde en ny case var tydelig. Efter ca. 1½ måned på denne klinik, tog jeg
konsekvensen og droppede klinikken som case. På dette tidspunkt havde jeg brugt i alt 6
måneder på at finde en egnet case – og altså uden held.

5.1.5: Jagten på en case fortsætter
Desperationen over de manglende cases bredte sig langsomt. Jeg kontaktede nu en af Rigshospitalets centerdirektører og præsenterede mit projekt og mit problem med at finde en case.
Efterfølgende talte jeg med centerchefsygeplejersken. Begge var positivt stemte over for
projektet og ville gerne bidrage til, at projektet kunne blive forankret på deres center. I fællesskab blev vi enige om, at jeg skulle præsentere projektet for klinikledelserne på samtlige
klinikker i centret.
Ved førstkommende centerrådsmøde præsenterede jeg således mit projekt for alle klinikledelser
på

det

pågældende

center,

dvs.

administrerende

overlæger

og

oversygeplejersker/

overfysioterapeuter. Ved mødet fortalte oversygeplejersken fra klinik nr. 2 om sine erfaringer fra
samarbejdet omkring kvalitets- og kulturprojektet. Centerdirektøren talte også varmt for
projektet, og aftalen blev, at han henstillede til, at man i klinikledelserne overvejede at deltage i
projektet. Stemningen på mødet var god, og mange udviste interesse for projektet. Den helt
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konkrete aftale blev, at klinikledelserne enten kunne ringe til mig, eller at jeg kunne kontakte
dem.
Nogle dage senere ringede overfysioterapeuten fra Klinik for Medicinsk Ortopædi og
Rehabilitering til mig. Hun fandt projektet interessant og forklarede, at klinikrådsmøderne på
klinikken var præget af nogle kommunikationsproblemer, som de gerne ville have min hjælp til
at løse. Hun foreslog derfor, at jeg deltog i det førstkommende klinikrådsmøde og præsenterede
mit projekt for klinikrådet, så alle kunne høre om projektet. Inden mødet havde alle fået en
projektbeskrivelse. Projektet blev godt modtaget, projektbeskrivelsen og projektets implikationer
på den pågældende klinik blev diskuteret, og der blev stillet mange, relevante spørgsmål. Efter
min præsentation udbad den administrerende overlæge sig betænkningstid, primært fordi han
gerne ville diskutere projektet med klinikrådet uden min tilstedeværelse for at sikre sig, at alle i
klinikrådet var enige om at deltage. Kort tid efter blev jeg ringet op: Resultatet var positivt – alle
klinikrådsmedlemmerne var enige om, at de gerne ville deltage i projektet.
På grund af de mange mislykkede forsøg på at forankre projektet var tiden efterhånden så
fremskreden, at jeg var nødsaget til at køre de to dialogudviklingsforsøg parallelt. Der kom dog
ingen henvendelser fra de øvrige klinikker på centret, så jeg ringede til oversygeplejerskerne på
de forskellige klinikker. Det lykkedes at etablere kontakt til en operations- og anæstesiklinik,
hvor oversygeplejersken var projektet venligt stemt. Hun foreslog afdelingssygeplejerskemøderne som en relevant møderække, og ligesom på Klinik for Medicinsk Ortopædi og
Rehabilitering mødte jeg op til førstkommende afdelingssygeplejerskemøde og præsenterede mit
projekt. Projektbeskrivelsen blev først uddelt på mødet, hvor projektet blev grundigt præsenteret.
Stemningen på mødet var god, og allerede på selve mødet blev det besluttet, at man gerne ville
deltage i projektet. Jeg havde nu case nr. 2, og projektet kunne endelig sættes i gang – men først
efter nytår, hvilket betød i alt ca. 10 måneders forsinkelse.

5.2: Rigshospitalet
For at give grundlag for at forstå den organisatoriske og hierarkiske struktur følger her en kort
introduktion til Rigshospitalet. Rigshospitalet er Danmarks ældste hospital og har i mange år
nydt status som Danmarks eneste universitetshospital og dermed Danmarks førende hospital. I
dag har flere hospitaler status som universitetshospital, men Rigshospitalet har stadig lands- og
landsdelsfunktion inden for næsten alle lægelige specialer og er dermed et højt specialiseret
hospital.
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Hospitalet beskæftiger ca. 6.000 ansatte, som årligt modtager ca. 65.000 indlagte patienter og
285.000 ambulante patienter (Rigshospitalet, 2002).
Rigshospitalet er organiseret i en centerstruktur bestående af 8 centre, der hver især rummer en
række klinikker, jf. figur 5.1. Klinikbetegnelsen svarer til det, der på andre hospitaler benævnes
afdelinger. Hver afdeling består af en række afsnit, som i nogle tilfælde også benævnes klinikker.

Rigshospitalets organisation
Direktionen

Stabsafdelinger

Råd og
udvalg

Abdominal
-centret

Juliane Marie
Centret

Finsencentret

Neurocentret

Hjertecentret

Diagnostisk
Center

HovedOrtoCentret

Servicecentret

Figur 5.1: Rigshospitalets organisation
Kilde: www.rh.dk

6 af de 8 centre er organiseret ud fra en patientflowstankegang og behandler dermed patienter
inden for et eller flere lægelige specialer. Diagnostisk Center udfører diagnostiske undersøgelser,
f.eks. blodprøver, røntgen, scanning og biopsier. Servicecentret yder service til den daglige drift
og står også for vedligeholdelse af bygninger mv. samt for driften af Rigshospitalets Patienthotel.
Derudover består organisationen af en række stabsafdelinger, herunder en økonomi- og planlægningsfunktion, en personalefunktion, en uddannelses- og udviklingsfunktion samt en ITfunktion.
Rigshospitalet har siden 1995 været en del af Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S).
Hospitalets overordnede ledelse er baseret på trojka-prinicippet og består af en hospitalsdirektør,
en sygeplejedirektør og en lægelig direktør. Direktionen er over for H:S-direktionen ansvarlig for
hospitalets samlede virksomhed.
Hvert center ledes af en centerdirektør og har selvstændigt ledelsesmæssigt og økonomisk
ansvar. Hver klinik ledes af en klinikledelse.
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5.3: Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering
Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering blev dannet i 1999 efter en sammenlægning af
Medicinsk Ortopædi og Fysio-Ergoterapiafdelingen.
Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering har speciale i medicinsk ortopædi, i fysio- og
ergoterapi samt i arbejdsfysiologi og biomekanik. Klinikken behandler typisk patienter med
lidelser i bevægeapparatet og andre patienter med behov for genoptræning. Klinikken har landsog landsdelsfunktion inden for en række områder, herunder særligt komplicerede genoptræningsforløb, medfødte, sjældne lidelser i bevægeapparatet, komplicerede rygsygdomme samt
komplicerede idrætsmedicinske problemer. Klinikken består af et ambulatorium med lægekonsultation samt 3 afsnit med fysioterapi og 3 afsnit med ergoterapi. Klinikken har en tværgående funktion og servicerer hele Rigshospitalet – både indlagte og ambulante patienter.
Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering er opdelt i følgende klinikker/afsnit:
-

Klinik for ortopædi, reumatologi, plastikkirurgi og brandsår (Fys.)

-

Klinik for neurologi, psykiatri og epidemi (Fys.)

-

Klinik for børn, gynækologi og obstetrik (Fys.)

-

Klinik for internmedicin og kirurgi (Fys.)

-

Ergoterapeutisk klinik (Ergo.)

-

Medicinsk ortopædi (Læger mv.)

Som det fremgår ovenfor, er der i alt 4 fysioterapeutiske klinikker, 1 ergoterapeutisk klinik samt
1 lægelig klinik med tilhørende sekretariat og laboratorium.
Ergoterapien består ud over den ledende ergoterapeut af 14 ergoterapeuter, 1 sekretær og 2
medarbejdere, der varetager klinikkens hjælpemiddeldepot.
Fysioterapien består ud over overfysioterapeuten og de 4 ledende fysioterapeuter af 62 fysioterapeuter, 2 kliniske undervisere i fysioterapi samt 1 forskningsfysioterapeut på deltid.
Lægeklinikken består ud over den adm. overlæge af 2 overlæger samt 1 reservelæge, der indgår i
blokstilling med Fysiurgisk Hospital og Reumatologisk Afdeling på Rigshospitalet.
Klinikken har én sengeplads til indlagte patienter, og der indlægges ca. 60 patienter pr. år.
Derudover tilser personalet som nævnt patienter i ambulatoriet og på hospitalets øvrige klinikker.
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Lægeambulatoriet tilser ca. 1.300 patienter pr. år. Den ergoterapeutiske klinik modtager årligt ca.
2.700 henvisninger med henblik på ergoterapeutisk vurdering og behandling, og de 4 fysioterapeutiske klinikker modtager årligt ca. 14.300 henvisninger med henblik på fysioterapeutisk
vurdering og behandling.
I projektperioden har klinikkens forskellige funktioner været geografisk spredt, idet lægeambulatoriet har været placeret på Tagensvej, mens samtlige fysio- og ergoterapiafsnit og
klinikkens sengeplads har været placeret på Blegdamsvej.
Klinikkens tværgående funktion, den spredte geografiske placering og de funktioner, man
varetager på klinikken, betyder, at klinikken adskiller sig væsentligt fra ”traditionelle” hospitalsklinikker, idet personalet kun i ringe omfang varetager opgaver, der er samlet ét sted, men
tværtimod varetager funktioner spredt på hospitalets øvrige klinikker og centre.
På Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering har jeg fulgt klinikrådsmøderne.
Klinikrådsgruppen består af klinikledelsen for Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering,
dvs. en klinikchef (den adm. overlæge) og en overfysioterapeut, samt af kliniklederne for de
enkelte klinikker, dvs. fire ledende fysioterapeuter og en ledende ergoterapeut. Selv om
klinikrådet formelt sammensættes af klinikledelsen og kliniklederne for de enkelte klinikker, så
deltager klinikkens to øvrige overlæger i klinikrådsmøderne, selv om de ikke har funktion som
klinikledere.
Formålet med klinikrådsmøderne er formelt beskrevet i et kommissorium fra centerdirektionen
til alle centrets klinikråd, men det viste sig, at der ikke var enighed om formålet med møderne i
klinikrådsgruppen. Det vil jeg vende tilbage til i analysen og her nøjes med at pege på, at
opfattelsen af formålet med klinikrådsgruppen strækker sig fra, at klinikrådet er et rådgivende
forum, hvor der kan udveksles informationer, og hvor forhold vedrørende klinikken som helhed
diskuteres, til at klinikrådet er et decideret beslutningsforum. Alle i gruppen er dog enige om, at
et væsentligt formål med klinikrådsmøderne er, at der træffes bedre beslutninger, når lederne af
de enkelte klinikker tages med på råd.
Klinikrådsmøderne afholdes fast hver 14. dag med undtagelse af ferieperioder.
Dialogudviklingsforsøgene begyndte den 23. januar 2001 og sluttede med en afsluttende
evaluering den 11. december 2001. Oprindeligt var det meningen, at dialogudviklingsforsøgene
kun skulle vare til medio 2001, men på opfordring fra klinikrådsgruppen fortsatte forsøgene ca.
et halvt år længere end planlagt.
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Det blev til i alt 19 mødedeltagelser. Den første feedbacksession blev givet efter 4 mødeobservationer, og de feedbacksessioner, der fandt sted inden sommerferien, havde karakter af
små foredrag omkring dialog samt metakommunikation på baggrund af et eksempel på gruppens
kommunikation (se i øvrigt kapitel 4). Efter sommerferien fortsatte feedbacksessionerne, dog
med en noget anden karakter. Der var stadig sessioner med metakommunikation, men derudover
bestod interventionen mest i rollespil. Det blev til i alt 10 feedbacksessioner og 9 sessioner med
metakommunikation.
Endelig blev der i efteråret 2001 foretaget en række interviews med gruppemedlemmerne. Inden
interviewet blev gruppemedlemmerne bedt om at udfylde et spørgeskema, som så lå til grund for
interviewet. Konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen og interviewrunden indgik også som
feedback til gruppen på de sidste møder, men er ellers ikke indgået i dialogudviklingen. For en
nærmere redegørelse af spørgeskemaundersøgelse og interviewrunde henvises til bilag 2 og 3.

5.4: Anæstesi- og operationsklinikken
Anæstesi- og operationsklinikken assisterer de kirurgiske klinikker, der hører til det pågældende
center.
Anæstesi- og operationsklinikken består af i alt 4 afdelinger, og der er til afdelingen knyttet såvel
læger som sygeplejersker og øvrigt personale. Personalet er tilknyttet faste operationsafsnit,
hvilket betyder, at personalet på de forskellige afdelinger/klinikker ikke har meget med hinanden
at gøre til hverdag.
Klinikledelsen består af en overlæge, som fungerer som klinikchef, samt en oversygeplejerske.
På Anæstesi- og operationsklinikken har jeg fulgt afdelingssygeplejerskemøderne, som afholdes
fast hver 14. dag undtagen i ferieperioder. I møderækken deltog i alt 13 sygeplejersker fordelt på
1 oversygeplejerske, tre afdelingssygeplejersker, 7 assisterende afdelingssygeplejersker, 1
udviklingssygeplejerske samt 1 smertesygeplejerske. Det skal dog bemærkes, at der ikke har
været nogen møder, hvor alle afdelingssygeplejersker har været til stede. Typisk har der deltaget
ca. 10 sygeplejersker på møderne.
Der foreligger ikke noget kommissorium for møderækken.
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Dialogudviklingsforsøgene begyndte den 13. februar 2001 og sluttede den 28. august 2001. Som
det vil fremgå af den efterfølgende analyse, var der her tale om et væsentligt anderledes forløb
end på Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering. Den første feedbacksession blev givet
efter 3 mødeobservationer. Herefter fulgte en mødeobservation, hvor der ikke var tid til en feedbacksession. På det næste møde blev 2. feedbacksession givet, og 1. eksempel på gruppens egen
kommunikation blev diskuteret. Inden sommerferien var der i alt 7 møder, hvoraf der kun blev
givet feedback på 2 af møderne. Efter sommerferien var der endnu en mødeobservation, hvor 3.
feedbacksession blev givet, og 2. eksempel på gruppens egen kommunikation blev diskuteret.
Herefter blev dialogudviklingsforsøgene afbrudt.
Det var oprindeligt planen, at der skulle gennemføres minimum 8 feedbacksessioner, men det
blev kun til 3 feedbacksessioner, hvoraf der blev diskuteret eksempler på gruppens egen
kommunikation på 2 af møderne. Efter det afbrudte forløb blev der planlagt en interviewrunde
med udvalgte afdelingssygeplejersker, men interviewene blev aldrig gennemført, da det viste sig
umuligt i praksis at træffe aftale om interview.
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KAPITEL 6

Dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen

6.1: Dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen
Dialogudviklingsforsøgene i klinikrådsgruppen på Klinik for Medicinsk Ortopædi og
Rehabilitering strakte sig over et år. Den oprindelige aftale med klinikrådsgruppen var, at
dialogudviklingsforsøgene skulle strække sig over et halvt år, men efter gensidigt ønske blev det
aftalt at fortsætte yderligere et halvt år.
Klinikledelsen blev som nævnt orienteret om projektet på et fælles møde for klinikledelserne på
et af Rigshospitalets centre og henvendte sig derefter og udtrykte interesse for at deltage i
projektet. I efteråret 2000 blev der udsendt et skriftligt oplæg (se bilag 4) til den samlede
klinikrådsgruppe, hvori der blev orienteret om formålet med projektet, og der blev redegjort for
projektets grundsyn på kommunikation som kommunikation mellem forskellige verdensbilleder
tillige med de problemer, tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder kan afstedkomme.
Dialogudviklingsmetoden blev ligeledes beskrevet med en understregning af, at det er en følsom
proces, man begiver sig ud i, og at der kan opstå en del kriser undervejs. Dernæst blev projektets
forankring på Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS) og Center
for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi (CVL) på Handelshøjskolen i København
beskrevet, og endelig blev ”ph.d.-stipendiaten” alias ”facilitator” præsenteret.
Ultimo 2000 blev der afholdt et møde med gruppen. Her var der lejlighed til gensidig
præsentation samt uddybning af det skriftlige projektoplæg. Det væsentligste tema på mødet var
den tid, der skulle afsættes til projektet, samt de resultater der kunne opnås. Gruppen berettede
også ganske kort og meget overordnet om, hvorfor de havde lyst til at deltage i projektet.
Beretningen gik mest på, at en stor del af gruppen oplevede problemer med kommunikationen,
og at der var et højt konfliktniveau i gruppens diskussioner på møderne. Efter dette møde blev
det af en enig gruppe aftalt, at projektet kunne starte primo 2001.
Dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen fremgår af tabel 6.1 og 6.2 nedenfor.
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DIALOGUDVIKLINGSPROCESSEN PÅ
KLINIK FOR MEDICINSK ORTOPÆDI OG REHABILITERING
1. HALVÅR

MØDENR.

DATO/
INTERVENTION

OBSERVATION

FEEDBACK

EKSEMPEL

METAKOMM.

1

23. januar

Observation

-

-

-

2

6. februar

Observation

-

-

-

3

20. februar

Observation

-

-

-

4

6. marts

Observation

-

-

-

5

3. april
Intervention nr. 1

Observation

Feedback nr. 1

-

-

6

17. april
Intervention nr. 2

Observation

Feedback nr. 2

Eksempel nr. 1

Metakomm. nr. 1

7

1. maj
Intervention nr. 3

Observation

Feedback nr. 3

Eksempel nr. 2 + 3

Metakomm. nr. 2

8

15. maj
Intervention nr. 4

Observation

-

Eksempel nr. 4

Metakomm. nr. 3

9

29. maj
Intervention nr. 5

Observation

Feedback nr. 4

Eksempel nr. 5

Metakomm. nr. 4

10

12. juni
Intervention nr. 6

Observation

Feedback nr. 5

Eksempel nr. 6

Metakomm. nr. 5

11

19. juni

Observation

Ekstraordinært møde

-

-

Tabel 6.1: Dialogudviklingsprocessen på Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering, 1. halvår.

Som det fremgår, blev der i klinikrådsgruppen i alt foretaget 22 mødeobservationer og afholdt i
alt 12 interventioner. De møder, hvor der ikke var intervention, har dels været de første møder,
hvor der udelukkende blev observeret, dels ekstraordinære klinikrådsmøder, hvor der på forhånd
ikke har været planlagt interventioner. Der var kun et enkelt møde, hvor der var planlagt intervention, hvor interventionen blev aflyst pga. behandling af hastesager.
I første halvår blev der afholdt 5 feedbacksessioner, hvor fokus udelukkende var på at etablere en
forståelse for dialog som kommunikationsform. Der blev i første halvår desuden uddelt 6
eksempler på gruppens kommunikation. Disse eksempler var emnet for de første 5 metakommunikationsessioner.
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DIALOGUDVIKLINGSPROCESSEN PÅ
KLINIK FOR MEDICINSK ORTOPÆDI OG REHABILITERING
2. HALVÅR

MØDENR.

DATO/
INTERVENTION

OBSERVATION

FEEDBACK

EKSEMPEL

METAKOMM.

7. august

Observation

Mange afbud pga. ferie

-

-

13

21. august
Intervention nr. 7

Observation

Feedback nr. 6

-

Metakomm. nr. 6

14

4. september
Intervention nr. 8

Observation

Feedback nr. 7

-

Metakomm. nr. 7

15

18. september
Intervention nr. 9

Observation

Feedback nr. 8

-

Metakomm. nr. 8

16

20. september

Observation

Ekstraordinært møde

-

-

17

25. september

Observation

Ekstraordinært møde

-

-

18

30. oktober

Observation

-

-

-

19

7. november

Observation

Ekstraordinært møde

-

-

20

27. november
Intervention nr. 10

Observation

Feedback nr. 9

Eksempel nr. 7

Metakomm. nr. 9

21

11. december
Intervention nr. 11

Observation

Feedback nr. 10

-

Metakomm. nr. 10

22

8. januar
Intervention nr. 12

Observation

Feedback nr. 11

-

Metakomm. nr. 11

12

Tabel 6.2: Dialogudviklingsprocessen på Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering, 2. halvår.

I andet halvår blev der afholdt 6 feedbacksessioner. I denne periode var det i højere grad end i
første halvår gruppen, der bestemte, hvilke emner der skulle tages op i forbindelse med
feedbacksessionerne. Der blev afholdt 6 metakommunikationsessioner, hvoraf kun den ene var
baseret på et eksempel på gruppens kommunikation. De øvrige metakommunikationsessioner
bestod af en midtvejsevaluering, rollespil og slutevaluering.
I det følgende laves jf. kapitel 4 en førsteordensanalyse af dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen. I kronologisk rækkefølge gennemgås de foretagne interventioner. Her redegøres for,
hvad der er foregået på de enkelte feedbacksessioner, hvilke eksempler der er udleveret til
gruppen, og hvordan gruppen har reageret i forbindelse med feedbacksessionerne, de udleverede
eksempler og metakommunikationsessionerne. Observationerne fra den ikke-faciliterede del af
de ordinære klinikrådsmøder gennemgås dog ikke kronologisk møde for møde. Det er dels ud fra
metakommunikationsessionerne, og dels ud fra den ikke-faciliterede del af de ordinære klinik175
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rådsmøder, at dialogens udvikling kan spores, men eftersom udviklingen i kommunikationen på
den ikke-faciliterede del af de ordinære klinikrådsmøder næppe vil kunne spores fra møde til
møde, men snarere vil kunne ses over en længere periode, har jeg valgt at analysere udviklingen
på de ordinære klinikrådsmøder i tre omgange: 1) Først en indledende diagnose på baggrund af
de første mødeobservationer. Denne indledende diagnose er det sammenligningsgrundlag, en
eventuel dialogudvikling kan ses på baggrund af. 2) Dernæst en evaluering efter ½ års dialogudviklingsforsøg. Dette tidspunkt markerer det oprindeligt aftalte sluttidspunkt for projektet, og
da der på dette tidspunkt fandt en midtvejsevaluering sted i gruppen, er det et naturligt tidspunkt
at gøre status på. Her foretages også en midtvejsdiagnose, hvor dialogudviklingsprocessen i
klinikrådsgruppen indtil midtvejsevalueringen analyseres. 3) Endelig en slutevaluering efter ca. 1
års dialogudviklingsforsøg, som dels indeholder gruppens slutevaluering af processen, dels
indeholder en slutdiagnose, som stilles på baggrund af den udvikling, der kan spores i gruppens
kommunikation på baggrund af observationerne af den ikke-faciliterede del af klinikrådsmøderne samt metakommunikationsessionerne og på baggrund af den indledende diagnose af
gruppens kommunikation. På den måde gives der et ”før-” og ”efter-”billede af
kommunikationen, mens den mellemliggende kronologiske gennemgang af forløbet giver et
indblik i dialogudviklingsprocessen.
Analysen af dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen foretages som nævnt med udgangspunkt i dialogudviklingsteorien, idet analysen har karakter af en førsteordensanalyse, der primært
har til formål at redegøre for og analysere afprøvningen af dialogudviklingsmodellen. I kapitel 8
gives der i andenordensanalysen alternative, supplerende forklaringer på dialogudviklingsforløbet i de to grupper.
Enhver analyse er baseret på et udvalg af de indsamlede data, og det samlede billede, en analyse
giver, afhænger dels af de udvalgte data, dels af det teoretiske perspektiv, der anlægges.
Datamaterialet har som nævnt været stort, især i klinikrådsgruppen, hvor dialogudviklingsprocessen strakte sig over et år. Selv om der under hensyntagen til aktionsforskningens
forskrifter, jf. kapitel 4, er lagt vægt på en grundig redegørelse for de to dialogudviklingsforsøg,
så præsenteres der i det følgende kun udvalgte data, som i antal er kraftigt reduceret i forhold til
de indsamlede data. Udvælgelsen af data i analysen af dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen er primært sket med udgangspunkt i de teorier, der er anvendt i kapitel 2 og 3. Dataene
til brug for førsteordensanalysen er desuden udvalgt med udgangspunkt i de to mest markante
forskelle på de to grupper, således at der i kapitel 8 kan foretages en komparativ
analyse/diskussion af forløbet i de to grupper. De data, der er udvalgt med udgangspunkt i
dialogteorien, er således valgt på grund af deres normative natur, fordi de siger noget om
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gruppens kommunikation i forhold til dialogteoriens forskrifter. Andre data er valgt på grund af
deres deskriptive natur og ud fra en sammenligning med afdelingssygeplejerskegruppen.

6.2: Den indledende diagnose
Den første mødeobservation fandt jf. tabel 6.1 sted den 23. januar 2001. På baggrund af dette og
de efterfølgende tre klinikrådsmøder fik jeg mit første indtryk af gruppen og dens
kommunikation, og på denne baggrund blev den første intervention tilrettelagt. I det følgende
redegøres der for det første indtryk af klinikrådsgruppen, inden den egentlige dialogudviklingsproces gik i gang. Det er således en ”diagnose” af klinikrådsgruppens kommunikation i bred
forstand på baggrund af de 4 indledende observationer, hvor jeg blot fungerede som ”flue på
væggen”, og det er denne diagnose, der jf. ovenfor vil udgøre det sammenligningsgrundlag, en
evt. ændring i kommunikationen kan ses på baggrund af.

6.2.1: Klinikrådsmøderne
Klinikrådsgruppen består som tidligere beskrevet af en klinikledelse bestående af en adm.
overlæge og en overfysioterapeut, fire fysioterapeuter og en ergoterapeut – alle på mellemlederniveau med ansvar for hver sin klinik med hvert sit speciale – samt to overlæger. Klinikken
ligger spredt på hospitalets område. Møderne finder sted i køkkenet ved terapiklinikkerne på
Blegdamsvej, og lægerne kommer hertil fra Tagensvej, hvor lægeklinikken er placeret.
Inden mødet starter, sørges der for kaffe og te. Enkelte kommer i god tid, men de fleste kommer i
sidste øjeblik, inden mødet starter. Det er ikke usædvanligt, at folk kommer for sent, ligesom det
heller ikke er usædvanligt, at folk forlader mødet i kortere eller længere tid, enten fordi de har
andre mødeaftaler, eller fordi deres trådløse telefon ringer. Rammerne er hyggelige, og hyggen
understreges af, at den adm. overlæge altid sørger for bolsjer eller lign. til hele klinikrådet.
I køkkenet stilles bordene sammen til lejligheden, så alle kan sidde ved ét langt bord. Der er
enkelte faste pladser rundt om mødebordet. Den adm. overlæge sidder altid for bordenden. Den
ene af overlægerne sidder altid til højre for den adm. overlæge, men der er næppe noget
symbolsk i det, idet hun altid er den, der ankommer først til mødet. De øvrige placerer sig rundt
om bordet i den rækkefølge, de ankommer til mødet i. Ved mødeobservationerne sidder jeg med
en bærbar computer ved et bord lige bagved mødebordet, og ved feedbacksessionerne står jeg for
enden af bordet.
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Møderne foregår som hovedregel hver 14. dag – fortrinsvis om formiddagen. Det er den adm.
overlæge, der er referent. I starten af dialogudviklingsprojektet er der ikke nogen formel
ordstyrerfunktion, men det er tydeligt, at den adm. overlæge fra tid til anden fungerer som
uformel ordstyrer, idet han ind imellem beslutter, at gruppen nu går videre til næste punkt på
dagsordenen.
Alle møderne starter med en gennemgang og godkendelse af referatet fra sidste gang. Referatet
sendes ud til mødedeltagerne inden mødet. De fleste har en mappe med tidligere referater og
dagsordener med til mødet. Der udsendes dagsorden før hvert møde.
Gruppen har været stabil, og der har kun været en midlertidig ændring i gruppen, idet et af
klinikrådsmedlemmerne havde orlov i 10 uger i februar, marts og april 2001.

6.2.2: Diskussion med indlagte monologer
Det første indtryk af gruppen og af kommunikationen på klinikrådsmøderne var, at der var
mange diskussioner og debatter samt mange konflikter. Men det var også en engageret gruppe
med stor humor og varme, og selv om bølgerne til tider gik meget højt, fornemmede jeg også en
indbyrdes respekt. Når man var færdige med at diskutere et punkt, der havde givet anledning til
stor diskussion eller debat, kunne man læne sig tilbage og grine sammen.
Der blev markeret tydelige synspunkter i et direkte sprog, og ind imellem havde jeg en
fornemmelse af at befinde mig midt i en skyttegravskrig, hvor argumenterne fløj gennem luften –
ofte med direkte adresse til andre omkring bordet. Argumenterne var dog altid saglige, og selv
om tonen var direkte, var det yderst sjældent, at tonen blev ubehageligt personlig.
Det virkede som om, at der var en vis konsensus i gruppen omkring denne kommunikationsform,
der havde et klart præg af diskussion og debat, jf. figur 3.1 og 3.2. Det var tydeligt, at man som
oftest gik ind i samtalen for at vinde og for at fremføre sine argumenter som de ”rigtige”
argumenter og overbevise de andre omkring bordet om lige netop de synspunkter, som man selv
var fortaler for. Der blev ikke spurgt ind til de forskellige synspunkter og argumenter, og der
blev ikke opnået fælles mening eller et fælles tredje, hvilket tydeligst kom til udtryk ved den tid,
gruppen brugte på en del af de punkter, der blev sat på dagsordenen. Mange af punkterne måtte
nemlig sættes på dagsordenen på flere møder i træk, fordi man ikke nåede frem til en beslutning
eller kunne producere et beslutningsgrundlag, som klinikledelsen kunne træffe sine beslutninger
på baggrund af. Ofte måtte man blot gå videre til næste punkt på dagsordenen, når der ikke var
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mere tid til at behandle et givent punkt og så evt. sætte det på dagsordenen til næste møde. Nogle
af de mest konfliktfyldte emner blev i en række tilfælde i sidste ende afgjort af et eksternt pres,
f.eks. en deadline fra centerdirektionen, der betød, at nu skulle en beslutning træffes – og så blev
den truffet af klinikledelsen (hyppigst den adm. overlæge), men altså ofte uden, at den resterende
del af klinikrådsgruppen var enige i beslutningen.
Beslutninger blev altså mere truffet af nød, end fordi man var nået frem til et beslutningsgrundlag, som alle eller de fleste kunne bakke op omkring, uanset deres egne synspunkter (jf.
forskellen på konsensus om beslutningen og et fælles tredje). Kommunikationens klare præg af
diskussion og debat fremgår af en del af eksemplerne i resten af kapitlet samt af nedenstående
eksempel, der omhandler procedure for brug af klinikkens bassin:
-

-

-

-

-

”Jeg vil høre, om der er problemer med den nye procedure? Vi skal sikre, at der kun lige akkurat
er de patienter i, der har det rigtige behov, og ikke bruger det løst, som vi sommetider har gjort,
for der er ikke kapacitet til ret mange patienter.”
”Men vi skal vel ikke skære ned på kapaciteten for de indlagte? Er du ikke enig i, at vi først skal
servicere dem, vi har?”
”Jeg siger, at problemet er seriøst, fordi det handler om, hvor mange patienter der er kapacitet
til, at det kan rense. Og selv om vi skvulper over og måler, så er teknologien i det anlæg forældet,
sådan at begrænsningen er der, og det bliver endnu værre til sommer, hvor kravene bliver
skærpet. I øjeblikket bliver vandet cirkuleret hver fjerde time, og det krav bliver til sommer til, at
det skal være hver halve time, og det kan systemet ikke. Vi bliver nødt til at sikre, at hygiejnen er
optimal – at de er vaskede og bruger badehætte, så der kommer så lidt skidt i som muligt, men det
handler også om, at der kommer så få patienter i som muligt. Selvfølgelig skal bassinet primært
bruges til vores patienter. Når jeg har sagt, at vi skal være opmærksomme på det, så er det fordi,
der smutter nogle igennem, som måske burde gå et andet sted hen. Når der er kapacitet, er det
fint, men ellers må de skæres væk.”
”Men der er ekstremt mange patienter udefra i det tidspunkt, hvor der er størst træk på
kapaciteten.”
”Jo, men der kan vi så blive nødt til at bryde nogle kontrakter. Hvordan harmonerer belastningen
med de målinger, vi får? Vi skal ikke meget længere frem, før vi må opsige kontrakten, så vi kan
servicere de indlagte. Men det er for ikke at skulle lave en panikopbremsning i forhold til de
eksterne kontrakter, vi har.”
”Jeg forstår godt, hvad du siger, men jeg ved, at der er nogle, der tænker: ’Hvad er det, han
siger?’”
”Jeg siger, at i nogle sammenhænge er der forskel på, hvordan man vurderer patienternes behov.
Nogle gange handler det om, at det er synd for patienten, og det er rart at komme i bassinet, men
sådan som situationen er nu, så er det ikke godt nok.”
”Jeg tror ikke, at folk tænker på, at der er mange kontraktmæssige forpligtelser i forhold til f.eks.
Gigtforeningen, fordi de synes jo, at det er mest logisk, at man skærer dér.”
”Jo, men vi skal ikke skære i kontrakterne, hvis der ikke er grund til det.”
”Dem, der er indlagt, kan jo i sagens natur ikke gå andre steder hen. Det kan de ambulante jo et
eller andet sted.”
”Men det er jo det, jeg siger – at det er i den ende, vi tager fra.”
”Det hører jeg ikke. Jeg synes, du siger, at vi skal se på behovet både for de indlagte og de
eksterne. Jeg synes, at det må være vores egne patienter først.”

179

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

-

-

Kapitel 6: Dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen

”Det var det, der var min mening med det. Men grundlaget er for løst til at lave kontraktbrud, før
vi er sikre på, at vi ved, hvad der foregår.”
”Man må jo heller ikke glemme, at det ikke kan nytte noget at skære i tidsrummet fra 16-20, for
det handler jo om antallet af patienter.”
”I virkeligheden er hovedproblemet ikke løst ved, at man reducerer i et bestemt tidsrum, fordi det
er det samlede antal patienter i døgnet, der tæller. Det tal, der er kritisk, det er udtryk for, hvor
mange der har været igennem. Altså hvor meget bundet klor, der er. Du kan sikre, at der ikke er
bakterier, men filteret er ikke kraftigt nok. Hvis det skal bringes ned, så er det noget med nogle
ekstra store filtre, og stadig har vi ikke rør, der er store nok.”
”Hvad gør vi så, når kravene skærpes?”
”Det er derfor, vi bliver nødt til at kigge på, hvor stor kapaciteten egentlig er.”

Eksemplet illustrer gruppens klare tendens til diskussioner og debatter, jf. figur 3.2. Alene
antallet af sætninger, der indledes med ”men” illustrerer, hvordan gruppemedlemmerne forsvarer
og advokerer egne antagelser og synspunkter. Det er tydeligt, hvordan den ene del af gruppen er
fortaler for, at bassinkapaciteten skal vurderes, og at det kun er de patienter, der har mest behov
for bassinbehandlingen, der bruger bassinet, mens den anden del af gruppen er fortaler for, at der
ikke skal skæres ned på kapaciteten for de indlagte. Disse to synspunkter står ikke nødvendigvis
i kontrast til hinanden, men samtalen drejer sig mest om, at hver part gør sig til fortaler for sit
eget synspunkt, og der opnås ikke noget fælles tredje i samtalen, fordi der ikke spørges ind til
modpartens synspunkter, og fordi hver part fokuserer på hver sin del af det samlede problem i
stedet for at fokusere på problemets helhed og på en løsning, der bærer præg af et fælles tredje.
Det blev dog hurtigt klart, at den grove skelnen mellem diskussion og debat på den ene side og
dialog på den anden side ikke var dækkende kategorier for kommunikationen i klinikrådsgruppen. Klinikrådsgruppens kommunikation var snarere kendetegnet ved, at en række
monologer var flettet ind i hinanden. I diskussioner og debatter forudsættes det, at deltagerne
taler om samme emne, men det skete ofte i klinikrådsgruppen, at deltagerne talte om hver deres
emne på samme tid, således at der var flere monologer til stede i lokalet (eksemplet ovenfor
illustrerer udover diskussions-/debattendensen også tendensen til at tale i separate spor). Enkelte
gange havde kommunikationen mere præg af forskellige diskussioner, der var flettet ind i
hinanden, hvor den samlede gruppe blev opdelt i mindre grupper, og inden for hver gruppe førte
man så en diskussion om et bestemt emne, mens en anden gruppe samtidig førte en diskussion
om et andet emne – alt sammen under det samme punkt på dagsordenen. Der blev med andre ord
talt om forskellige figurer, jf. kapitel 2, men tilsyneladende uden at nogle af gruppemedlemmerne opdagede det. Der er flere eksempler på diskussioner med monologer, der er
flettet ind i hinanden. Det udleverede Eksempel nr. 1 i afsnit 6.4 er ét eksempel. Et andet
eksempel er følgende ordveksling omkring budget og besparelser, hvor én del af gruppen drøfter
de data, der indgår i regnskabet og budgetlægningen, mens en anden del af gruppen drøfter
gruppens kommunikation, mens en tredje del af gruppen drøfter hvilke tiltag, klinikrådsgruppen
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har, hvis besparelsesforslaget ikke bliver godkendt, mens en fjerde gruppe drøfter andre poster
på budgettet end klinikkens aktiviteter:
-

”Får I en månedsopgørelse på de forskellige konti, så I løbende kan se, eller er det en kvartalsopgørelse eller hvordan?”
”Vi får kun månedlige, men det er i overskrifter, så jeg kan ikke se, hvad der er kommet ind. Så
jeg skal i virkeligheden sidde og lave et regnskab ved siden af.”
”Ja, det er et dobbeltregnskab. Så må man kræve, at regnskaberne er rimeligt detaljerede. Det
må I bringe op på dialogmødet.”
”Jamen, det har vi bedt om, og vi fik det jo ikke. Jo, i en måned måske, men ellers ikke.”
”Vi har f.eks. fået en detaljeret oversigt fra apoteket. Det er nu ikke aktuelt i øjeblikket, men på
den kunne man se hver en tablet, der er købt. Spørgsmålet er så bare, om det gør det nemmere at
styre, eller om vi drukner i detaljer. Jeg vil i hvert fald fraråde, at vi drukner os selv i papir.”
”Men den løsning, vi har nu, duer ikke, for I kan ikke styre det.”
”Vi skal ikke gøre problemet større, end det er. Jeg synes, vi har rimeligt godt styr på det.”

(…)
- ”Når jeg argumenterer imod, så er det ikke, fordi vi ikke bragte det op for centerledelsen, men de
har lagt 200.000,- ind som luft i forhold til budgettet – det er de 8%, som de siger, det kan svinge,
og det har jeg for så vidt ingen argumenter imod.”
- ”Nej, ikke før vi har regnskabet.”
- ”Og så må vi gøre noget ved vores kommunikation.”
- ”Hvilke tiltag har vi i klinikrådet, hvis – Gud forbyde det – de siger nej til håndkirurgi og Uindlagte?”
- “I det øjeblik de siger nej, så må vi gå til dem og sige, at så kan vi ikke indfri de forventninger, de
har, og så må de skære ned på alt håndkirurgi. Så må vi stoppe. Simpelt hen.”
- “Jamen, det er fint med ord, men vi skal have noget handling bag.”
- ”Det, de gør deroppe, er, at de lukker sengeafsnit.”
- ”Vi kan drøfte, hvad vi gør.”
- ”Derfor kan vi godt have en plan, jo.”
- ”Ja, sagtens. Omkring lymfødem, der må konsekvensen være, at vi må tilpasse det, så vi har en
plan overordnet, men detaljerne har vi ikke...”
- ”Det, du siger er, at så holder vi status quo. Det er jo noget andet end at lukke.”
- ”Nej, jeg siger… Vi får en pæn luns.”
- ”Ja, men den er ikke ved at slå os ihjel. Det er mere hænderne…”
- ”Netop på hænderne er en venteliste ikke acceptabel.”
(…)
- ”Men hvad skal vi gøre med de indlagte U?”
- ”Er I ikke dér, hvor I er nødt til at handle? Det er fint, at der er bedre løsninger på vej ude i
fremtiden, men er I ikke nødt til at gøre noget ved det ’i går’?”
- ”Jeg regner med at snakke videre med de to klinikledelser, for vi bliver brugt som skraldespand.
Lige så snart de andre H:S-hospitaler lugter noget med håndkirurgi, så kommer de herind.”
- ”Hvilket er meget fornuftigt, men hvis terapiafdelingen ikke holder, så nytter det jo ikke noget.”
- ”Så nu kan de eksportere tilbage igen til de andre H:S-hospitaler.”
- ”Jeg har noget mere om budgettet.”
- ”De der VU-penge, ligger de og flyder et eller andet sted?”
- ”Aner det ikke.”
- ”Hvad er det for noget?”
- ”Vi kunne have noget budget til videreuddannelse, så vi kunne sende en ergoterapeut af sted på
kursus hver 5. år, hvor vi så sagde, at i stedet for at give én et fuldt år, så blev det LU.”
- ”Jeg kan ikke svare.”
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”Kan du ikke huske, at vi blev pålagt at udarbejde en politik? Og det gjorde vi. Det kunne da
være interessant at vide, om de er der. Jeg tror, at vi har brugt 60.000,-, hvor de sagde, at vi
havde 200.000,-.”
”Jeg kunne forestille mig, at vi nu har GL på Rigshospitalet.”
”Jeg tror heller ikke, at vi skal gøre os nogle forhåbninger.”
”Nej, men det kunne da være rart at vide.”

Der er ikke nødvendigvis noget galt i, at man under samme punkt på dagsordenen drøfter
forskellige emner, idet langt de fleste emner rummer komplekse problemstillinger, der udmærket
lader sig nedbryde i særskilte problemstillinger. Men når gruppen ikke i fællesskab får drøftet de
forskellige særskilte problemstillinger, men taler videre i hvert sit spor, så findes der ikke en
fælles løsning på hele det komplekse problem. Man kan således sagtens have en dialog, hvor
man for nemheds skyld i en del af samtalen nedbryder problemstillingen i dele, men en del af
samtalen skal forsøge at samle disse analytiske dele til en helhed, og det skete ikke i klinikrådsgruppens samtaler. En samtale, der har præg af monologer, der er flettet ind i hinanden, behøver
således ikke nødvendigvis at være diskussioner eller debatter, men de vil have karakteristika, der
vil trække kommunikation væk fra dialogsporet.
Det siger sig selv, at samtaler, der er præget af flere monologer, der er flettet sammen i én
samtale, kan være svære at styre. Eftersom der ikke var nogen eksplicit ordstyrerfunktion på
klinikrådsmøderne, var der ingen markant styring af samtalerne. Resultatet var – udover den
markante mangel på fælles beslutninger – at en række problemstillinger blev taget op på klinikrådsmøderne, men aldrig behandlet af de øvrige deltagere. Det betød, at det ikke kun var de
formelle punkter på dagsordenen, man ikke nåede frem til et fælles tredje omkring – der var også
en lang række andre punkter, der måske fortjente opmærksomhed, men som aldrig blev taget op,
heller ikke på et senere tidspunkt.
Kun omkring fredsommelige emner lykkedes det at nå frem til en beslutning. På det første møde,
hvor jeg observerede klinikrådsgruppen, blev der truffet to beslutninger: en, der vedrørte,
hvornår og til hvem, man skulle oplyse sommerferieafholdelse, og en, der vedrørte et punkt
under ”Eventuelt”.

6.2.3: Verdensbilleder i amorf struktur
Det var tydeligt, at klinikrådsgruppen ikke udgjorde et samlet fortolkningskollektiv. Der var
mange verdensbilleder repræsenteret i gruppen, og disse forskellige verdensbilleder blev
markeret tydeligt gennem forsvar og advokering af egne synspunkter. Min forventning var, at
verdensbillederne om ikke fuldstændigt så dog i høj grad ville være knyttet til dialogdeltagernes
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faggruppe, dvs. at konflikterne mellem de forskellige verdensbilleder kunne forklares som en
konflikt mellem forskellige faggrupper. Jeg forventede kort sagt, at de fortolkningskollektiver,
der kunne findes i gruppen, ville findes inden for samme faggruppe, og at klinikledelsen i den
forbindelse ville udgøre et selvstændigt ledelsesfortolkningskollektiv. Det viste sig dog langt fra
at være tilfældet.
I nogle tilfælde var verdensbillederne tæt knyttet til faggruppen, og der var en tydelig forbindelse
mellem dannelsen af fortolkningskollektiver og faggruppetilhørsforhold. Fortolkningskollektiverne var mest tydeligt knyttet til faggrupperne, når faggrupperne blev truet, som f.eks.
når talen faldt på personalebesparelser, og opgaven bestod i at afgøre hos hvilke faggrupper,
besparelserne skulle findes.
Et eksempel er en diskussion om besparelser, hvor snakken faldt på sekretærsituationen og
behovet for ekstra sekretærbistand i fysioterapien. En af lægerne spurgte, om man evt. kunne
konvertere en fysioterapeutstilling til en sekretærstilling. Uden at tænke over forslaget meldte
samtlige fysioterapeuter, inkl. overfysioterapeuten, ud, at det ville være et dårligt signal at sende.
Her stod man sammen om at forsvare sin faggruppe, og argumentationen fik et defensivt og
strategisk præg. Der fremførtes argumenter som: ”Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt” og
”Det ville nok være et mærkværdigt tegn at sende, hvis vi konverterer en fys til en sekretær”.
I andre besparelsesspørgsmål grupperedes man på tværs af faggrupper. F.eks. var det tydeligt, at
forholdet til økonomi og budgetramme var forskelligt, og at der på dette område dannedes
fortolkningskollektiver på tværs af faggrupperne. Ét fortolkningskollektiv opfattede budgetrammen som noget, der burde bruges helt op, dels fordi man ellers ville have bevist, at man godt
kunne spare, og så ville man ”hænge på” besparelsen, fordi den ville blive gjort permanent, dels
fordi man, hvis budgetrammen ikke blev brugt op, burde bruge overskuddet til at udskifte de
ting, der trængte til udskiftning. Besparelser blev i dette fortolkningskollektiv betragtet som en
straf, man burde forsøge at undgå, fordi det ville gå ud over faget og kvaliteten i behandlingen:
”Vi mangler stole, og der er også andre ting, der godt kunne trænge til udskiftning, og det er ærgerligt, hvis
det er takken for at holde igen.” og ”På et tidspunkt må der jo skæres ned og sendes et signal. Strategisk
skal der vel sendes et signal. Signalet oppefra er i mine øjne, at vi må slække på kvaliteten. Så overlever
man branden.” og ”Det er mere synligt at sige, at vi kommer ikke på det og det afsnit, fordi vi skal spare.
Så må vi nedlægge en funktion.”. I det konkrete eksempel indgik en del fysioterapeuter, en overlæge
og overfysioterapeuten i ét fortolkningskollektiv, mens den adm. overlæge og nogle
fysioterapeuter og en overlæge indgik i et andet fortolkningskollektiv med et andet syn på
økonomi, budgetrammer og besparelser, der gik på, at budgetter blot var en allokeret pose penge,
og at man måtte være lydhør over for de besparelseskrav, der blev stillet fra centerdirektionens
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side, ligesom man måtte være åben over for, at pengene måske kunne bruges bedre (eller at der
kunne være et større behov) på andre klinikker.
Disse forskelle i verdensbilleder omkring budgetrammer, besparelser og økonomi i det hele taget
gav de største spændinger i klinikrådsgruppen. Diskussionerne blev ofte voldsomme, men
situationen er egentlig klassisk: Én gruppe argumenterer med udgangspunkt i faglighed og
dermed i eget fag, mens en anden gruppe tænker mere systemisk på en måde, der typisk hører
hjemme i en leders faglighed.
Billedet var dog ikke entydigt. Når besparelsesdiskussionerne fik en lidt anden drejning, og det
ikke længere var det enkelte fag, der var truet, indgik gruppen i andre fortolkningskollektiver. I
en diskussion om, hvorvidt det var centrets edb-afdeling, der skulle implementere et nyt system,
eller om klinikken skulle leve med et edb-system, der var uhensigtsmæssigt, udspillede der sig
følgende diskussion:
-

”Hvad koster mest? At Center-edb bruger ½ time, eller at vi alle bruger ½ time her og der i
lange, lange tider?”
”Det er et glimrende argument – som bare ikke holder en meter! For Center-edb skal ansættes,
og du er her i forvejen. Jeg er fuldstændig enig, men sådan er det bare.”
”Jeg ved det godt. Det er ligesom at tage lammesteg op af fryseren, fordi man ikke har råd til at
gå ned i supermarkedet og købe frikadeller. (…) Når man når hen sidst på måneden, så spiser
man meget dyrt. Så tager man den dyre steg op af fryseren, fordi man ikke har penge til at gå ned
og købe ind til frikadeller. Og så bliver det jo meget, meget dyrere i det lange løb.”

Her indgik alle, der deltog i diskussionen, i et fælles fortolkningskollektiv, hvor der blev anlagt
et systemisk syn på økonomi.
I nogle diskussioner markeredes faggrupperne med et ”vi”, hvor ”vi’et” refererede til
vedkommendes faggruppe. I andre diskussioner dækkede ”vi’et” hele afdelingen og gik på tværs
af samtlige faggrupper, og man samledes i et samlet fortolkningskollektiv. Eksempelvis
diskuterede gruppen et projekt på en klinik i et af Rigshospitalets andre centre, hvor det var
oplagt at inddrage fysioterapispecialet, men hvor Klinik for Medicinsk Ortopædi og
Rehabilitering i første omgang ikke var blevet inviteret med i projektet, hvilket vakte bekymring
og frustration. Her udspillede følgende ordveksling sig, hvor ergoterapeuter, fysioterapeuter og
læger var forbrødret i et samlet ”vi” og et fælles syn på omverdenen:
-

”Hvad er det, vi gør, når ingen kender os eller tænker på os? Er vi ligesom et stykke håndsæbe?
(…) Vi kommer den ene gang efter den anden halsende efter dem, så vi kommer med.”
”Jamen, det er da rigtigt, at vi laver noget galt. Vi er ikke markante nok i vores strategi. (…)”
”NN (lægen på den anden klinik, red.) havde ikke tænkt på det, og da vi henvendte os, fik han
røde ører og indrømmede, at det var smuttet. Vi kan alle komme i den situation, at vi er så
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fokuserede på det nære, at vi ikke er opmærksomme på, at der er andre omkring os, der bør
inddrages. Vi kunne sagtens som klinikledelse gøre det bedre.”
”Jo, og i dialog med centerdirektionen, så vi vitterlig bliver repræsenteret i de fem andre centre.”
”Jo, men det skal være på handlinger mere end på ord.”

Af de indledende mødeobservationer (og som det fremgår af ovenstående eksempler) fremgik
det tydeligt af klinikrådsgruppens kommunikation, at verdensbillederne indgik i en amorf
struktur, hvor hvert gruppemedlem afhængig af emnet og situationen kunne indgå i forskellige
fortolkningskollektiver. Frem for et fælles fortolkningskollektiv eller entydige, klart markerede
og differentierede fortolkningskollektiver, dannede gruppemedlemmerne fortolkningskollektiver
på kryds og tværs afhængig af det emne, der var på dagsordenen.
Klinikrådsgruppens fortolkningskollektiver var med andre ord komplekse størrelser, hvor det
ikke var muligt at definere klare grænser mellem fortolkningskollektiverne, fordi de var filtret
ind i hinanden. Mønsteret lignede således det, der f.eks. beskrives i kulturteoriens tvetydighedseller fragmentationsperspektiv (Martin, 1992).

6.2.4: Dialogens elementer
Der var ikke mange tegn på dialog i klinikrådsgruppen ved dialogudviklingsprojektets start, men
snarere mange tegn på diskussioner, debatter og monologer. Dette er i sig selv ikke
overraskende, da det formentlig vil være de færreste grupper, der af sig selv udvikler dialog. For
det første vil såvel fænomenologien som dialogteorien hævde, at individet har en tendens til at
betragte sin subjektive opfattelse af virkeligheden som en sand, objektiv repræsentation af
virkeligheden. For det andet er der som nævnt i kapitel 3 især blandt højtuddannede en udpræget
tendens til diskussion og debat, da det er en kommunikationsform, der dels læres tidligt, dels
dyrkes som en akademisk kommunikationsdisciplin.
I forhold til dialogens elementer bar klinikrådsgruppens kommunikation indledningsvis præg af
manglende proprioception i dialogmæssig forstand. Gruppemedlemmerne var givetvis bevidste
om kommunikationen således forstået, at de var meget bevidste om deres argumentationsform og
givetvis også havde et formål med den, men de lod ikke til at være bevidste om de negative
konsekvenser, kommunikationsformen kunne have, og de virkede heller ikke bevidste om, at
nogle af de problemer, de gerne ville have løst – som f.eks. et højt konfliktniveau og
ineffektivitet mht. beslutningstagen – kunne være en konsekvens af netop denne
kommunikationsform.
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I forlængelse heraf var der heller ikke megen suspension i klinikrådsgruppen ved dialogudviklingsforsøgenes start. Suspension II (at gøre det ubevidste bevidst) var i sagens natur (jf.
ovenstående) ikke fremtrædende, mens det forholdt sig anderledes med Suspension I (at gøre det
uudsagte og det usagte udsagt), jf. figur 3.3. Der var ikke megen Suspension I at spore i gruppen,
når det vedrørte at gøre det uudsagte udsagt, dvs. at gøre det latente, men bevidste, manifest.
Denne form for Suspension I vil f.eks. komme til udtryk, hvis man spørger ind til, hvad andre
mener. Til gengæld var der en del eksempler på Suspension I i form af at gøre det usagte udsagt,
altså at gøre det, der er ubevidst hos én selv, men synligt for andre i gruppen, bevidst og manifest
for alle i gruppen. Det kommer f.eks. til udtryk, når et gruppemedlem gør et andet gruppemedlem opmærksom på, at der er en diskrepans mellem, hvad vedkommende tidligere har sagt,
og hvad vedkommende nu siger, eller hvis der er en diskrepans mellem et gruppemedlems
ytringer og vedkommendes handlinger.
Sådanne diskrepanser mellem ytringer og handlinger blev ind imellem brugt som argumenter i
kommunikationen, men det blev brugt i diskussions- og debatøjemed og ikke i dialogøjemed.
Det blev således brugt til at dissekere modpartens argumenter med og dermed svække
modpartens argumentation, og ikke i et forsøg på at skabe ny erkendelse og gå på opdagelse i
hinandens verdensbilleder.
I dialogudviklingsmæssig henseende hænger Suspension I, Suspension II og proprioception nøje
sammen, og udtryk for Suspension I som ovenfor beskrevet kan ikke betragtes alene som et
udtryk for dialog. Klinikrådsgruppen udviste indledningsvis ikke tegn på proprioception, og
deres evne til Suspension I skal derfor mere ses som udtryk for diskussion og debat end som
1

udtryk for dialog eller for den sags skyld en ”skillful discussion”.

Lytteelementet i dialogkompetencen var heller ikke at spore på de indledende klinikrådsmøder. I
diskussioner, debatter og monologer lyttes der ikke i dialogmæssig forstand til det, andre siger,
eller til ens egen indre stemme.
Med hensyn til taleelementet var det tydeligt, at klinikrådsgruppen var en meget talende gruppe.
Der blev undertiden talt i en hård tone, der var med til at understrege det til tider høje konfliktniveau, f.eks. når der blev sagt: ”Det er nyt for mig, at ventetiden på rollatorer er 14 dage.”, og der
blev svaret: ”Jamen, alting er nyt for dig.” Det var karakteristisk for klinikrådsgruppen, at gruppemedlemmerne tilsyneladende ikke vurderede, hvornår man skulle sige hvad. Det var især tydeligt
i relation til de mere følsomme emner, hvor kommunikationen fik karakter af monologer, der var
1

Isaacs bruger (jf. afsnit 3.1.3) udtrykket ”skillful discussion” om den konstruktive diskussion, hvor man udforsker hinandens
verdensbilleder og positioner med det formål at udvikle en dialektik mellem to eller flere verdensbilleder (Isaacs, 1999).
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flettet ind i hinanden. Når hver part taler ud fra sin personlige dagsorden, og når samtalen får
karakter af skyttegravskrig, så tænker man ikke meget over, hvornår man bør sige hvad, men
benytter sig blot sig af enhver given lejlighed til at fremføre sine egne argumenter (gruppemedlemmerne formulerede det selv således, at man i skyttegravskrigen brugte andres taletid til at
lade sit eget gevær op). I andre tilfælde, hvor emnerne var knap så følsomme, blev der tilsyneladende heller ikke tænkt over, hvornår man skulle sige hvad. Eksempelvis blev der talrige gange
taget problemstillinger op, som uden tvivl var relevante og beslægtede med den problemstilling,
der var på dagsordenen, men hvor samtalen hurtigt blev afsporet, fordi man på den måde kom
længere og længere væk fra det egentlige emne. Det er typisk for en meget talende og meget
engageret gruppe, at det vil være svært at holde en samtale på sporet, når andre relevante
problemstillinger bliver påpeget.
Respektelementet var det sværeste dialogelement at vurdere på baggrund af de indledende
observationer af gruppen, idet jeg på den ene side fornemmede en underliggende respekt, men på
den anden side også oplevede en til tider så hård eller kontant tone, at jeg kunne blive i tvivl om,
hvor stor respekten egentlig var. Respekt i ægte dialogmæssig henseende, hvor man respekterer
andres verdensbilleder som værende lige gyldige, var der dog ikke tale om, da denne respekt
hører sammen med dialogkompetencens øvrige elementer, især suspension og proprioception.
Min umiddelbare diagnose var derfor, at der nok var en personlig respekt, men at der ikke var
respekt i dialogmæssig henseende, idet samtalerne typisk havde karakter af, at man gik ind i
samtalen med den hensigt at ville vinde over modpartens verdensbillede.
Det var således en meget aktiv, engageret og meget kommunikerende gruppe, der i sin
kommunikation lå langt fra en dialog, som kastede sig ud i dialogudviklingsforsøgene.

6.3: 1. intervention
1. intervention fandt sted på møde nr. 5 den 3. april 2001. Formålet med 1. intervention var at
give gruppen en introduktion til dialogteorien, således at gruppen dels fik en forståelse af, hvad
der i dette projekt forstås ved dialog, dels fik et fælles begrebs- og analyseapparat til de
kommende metakommunikationsessioner. 1. intervention bestod udelukkende af en feedbacksession, og der blev således ikke udleveret eksempler på gruppens egen kommunikation. I
forhold til dialogudviklingsmodellen (se figur 4.2) hørte 1. intervention til Fase 1 og dermed til
optøningsfasen og den dertil hørende udvikling af den kommunikative bevidsthed. 1. intervention havde primært til formål at udvikle dialogdeltagernes proprioception.
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Det er dog vigtigt at understrege, at der er stor forskel på, hvilken fase en given intervention
sigter mod, og den udvikling, gruppen gennemgår. En given intervention i rækken af interventioner kan således godt have til hensigt at sigte på et fokusområde eller udvikle et element i
dialogkompetencen, der hører til en fase, som gruppen endnu ikke er nået til. Faktisk er ideen
med intervention hele tiden at forsøge at være et skridt foran gruppens udvikling. Det kan dog
være vanskeligt at time, idet det kan være svært at vurdere, hvornår gruppen som helhed er ved
at nå til den næste fase i dialogudviklingsprocessen. Det skyldes flere forhold: For det første er
der forskel på, med hvilken hastighed den enkelte dialogdeltager bevæger sig igennem de
forskellige faser. For det andet er overgangen mellem faserne glidende. For det tredje er faserne
en abstraktion, der blot beskriver nogle tendenser i dialogudviklingen. I praksis vil dialogdeltagerne glide frem og tilbage mellem de forskellige faser. Pointen her er blot, at der typisk vil
være et timelag imellem den fase, en given intervention sigter mod, og den fase, dialogdeltagerne
befinder sig i.

6.3.1: 1. feedbacksession
1. feedbacksession var i sagens natur den grundigste, idet en række væsentlige emner og
praktiske forhold skulle berøres.
Temaet for 1. feedbacksession var tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder og en
pointering af, at hvert verdensbillede har sit væsentlige bidrag til problemidentifikationen og
problemløsningen i en organisation.
1. feedbacksession blev indledt med følgende historie:
Der er en historie om en arkæolog, en geolog og en palæontolog, som tog på ekskursion
sammen ud til et landskab i Skotland fyldt med bakker, sten, græs og sand for at studere
området.
Arkæologen vandrede lidt omkring, pirkede lidt i jorden og sagde til sidst: ”Her har der
sandsynligvis været en boplads i den tidlige bronzealder.” Geologen kiggede sig også
omkring og konkluderede så: ”De geologiske formationer bærer præg af, at hele dette
område lå under vand for mindre end 10.000 år siden.” Palæontologen kiggede sig omkring
og vendte hver en sten og fandt en masse fossiler, som han tog med hjem for at undersøge.
I toget på vej hjem mødte de en astronom, en fysiker og en matematiker, der sad og
betragtede en masse køer på markerne uden for togvinduet. Astronomen udbrød pludselig:
”I Skotland er alle køer plettede.” Fysikeren protesterede: ”Nej, nogle skotske køer er
plettede.” Matematikeren sagde så: ”I Skotland findes der en flok køer, som alle er plettede
på mindst én side.”
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Historien illustrerer en række af de pointer, der blev gennemgået i kapitel 2, og præsenterer det
fænomenologiske syn, der bliver anlagt på kommunikation og på dialog i dette projekt.
Sammen med plancherne (se figur 6.1), som primært er funderet i gestaltpsykologien og i den
visuelle perception, handlede 1. feedbacksession om, at hvert individ har sit subjektive verdensbillede; at verdensbilledet er afgørende for den mening, vi danner af de ting, vi ser; at vi qua
forskellene i vores verdensbilleder ikke danner samme mening ud af de samme ting; at hver især
kun ser dele af en større helhed; samt at der altid vil være mere end én mulig og fornuftig
tolkning af en given mængde fakta.

FLERE FIGURER AF SAMME VIRKELIGHED

FIGUR/GRUND-PROBLEMATIKKEN

FORTOLKNINGSSKEMA
FORTOLKNINGSSKEMAETS 3 NIVEAUER:
HANDLINGER OG YTRINGER
DET BEVIDSTE VERDENSBILLEDE
GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER

HVILKE KONSEKVENSER HAR
FORSKELLIGE VERDENSBILLEDER FOR
KOMMUNIKATIONEN?

JOHARI’S VINDUE
KNOWN TO SELF

2
Concealed self

1

Som udgangspunkt er der et betydningsfællesskab!

Open self

UNKNOWN

KNOWN
4

TO
OTHERS
Unknown self

3

TO OTHERS

• Sproget bygger bro mellem verdensbilleder
• Sproget skaber fælles figurer og dermed
fælles platform

”Dårlig” kommunikation kan medføre:

• Sproget gør det muligt at koordinere
handlinger

• handlingslammelse

Blind self

SPROGETS BETYDNING:

• konflikter
• magtspil
• forvirring

UNKNOWN TO SELF

HVAD ER DIALOG?

DIALOGUDVIKLINGENS FASER

”Hvis folk kan bringes i en situation, hvor de - af egen
fri vilje - kan blive bevidste om den proces, hvor de
danner ”tavse” antagelser og faste værdier - og hvis de
kan belønne hinanden for at gøre det - så vil de udvikle
en fælles styrke og evne til at arbejde og skabe ting i
fællesskab. Dette frie flow af udforskning og mening får
nye muligheder til at træde frem. Denne evne eksisterer
i ethvert samfund, men i de fleste organisationer sover
den Tornerose-søvn. Dialog er nøglen til at vække den.”

Invitation

Konversation

Refleksion

Suspension

Diskussion

HVAD ER FORMÅLET MED DIALOG?

Dialog

Debat

AT SKABE OPMÆRKSOMHED, BEVIDSTHED OG
REFLEKSION
FOR DERIGENNEM AT SKABE:
• LÆRING
• KREATIVITET
• HANDLINGSMULIGHEDER

(William Isaacs, 1994)

DIALOG ER EN PROCES, DER ÆNDRER…
• personlige værdier

HVORDAN UDVIKLER MAN DIALOG?
GENNEM INTERVENTION, DER SKABER

• følelsers natur og intensitet

• OPMÆRKSOMHED

• tankemønstre

• BEVIDSTHED OMKRING EGNE OG ANDRES
VERDENSBILLEDER (BLOTLÆGGER FIGURER)

• erfaring og hukommelse
• nedarvede kulturelle myter
Kort sagt: Identitet

• FOKUS PÅ KOMMUNIKATION OG ADFÆRD
• REFLEKSION OMKRING EGEN
KOMMUNIKATION
• FÆLLES FIGURER

En del kritiske faser undervejs

Figur 6.1: Plancher anvendt i 1. feedbacksession
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Dernæst blev der fokuseret på dialogens formål og på det problem, som dialog er den
væsentligste løsning på, nemlig at vores verdensbilleder dikterer for os, hvordan verden hænger
sammen, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er væsentligt og uvæsentligt etc., og at vi er
tilbøjelige til at opfatte dette verdensbillede som en objektiv sandhed. Det blev i den forbindelse
understreget, at pointen ikke er at forsøge at skabe konsensus om ét verdensbillede, men at
dialogens formål er at lære og at acceptere, at der kan dannes forskellige figurer ud af samme
mønster samt at lære at se andre figurer end den, man selv er disponeret for at se, ligesom man
skal lære at forklare andre, hvilken figur man selv ser. Begrebet ”multivers” som alternativ til
”univers” blev brugt som billede på, hvad der i denne sammenhæng forstås ved dialog.
Dernæst blev JoHari’s vindue (jf. kapitel 3) gennemgået, idet gruppemedlemmerne fik forklaret,
hvordan der i kommunikationen kan skelnes mellem hhv. ubevidste/bevidste lag og strukturer og
manifeste/latente lag og strukturer.
I forlængelse heraf blev de mulige konsekvenser af tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder berørt, hvilket førte til en afklaring af formålet med dialogudviklingen, nemlig at dialogudvikling er en proces, der gennem bevidstgørelse af verdensbillederne søger at afdække,
udforske og stille spørgsmålstegn ved indholdet i verdensbillederne, og at man ved at gøre de
ubevidste verdensbilleder synlige og bevidste har åbnet op for muligheden af at udforske, forstå
og ændre kommunikations- og interaktionsmønstrene i en gruppe.
Endelig blev dialogprocessen og dialogens forskellige faser diskuteret, og de særlige
problematiske og følsomme problemer omkring dialogudvikling og dialogudviklingsprocessen
blev understreget.
Til slut blev formålet med feedbacksessionerne fremlagt, og det blev understreget, at ideen er, at
feedbacksessionerne skal igangsætte refleksionsprocesser hos aktørerne, og at tanken er at holde
et spejl op for gruppen og på den måde – og qua metakommunikationen om eksempler på
gruppens egen kommunikation – fungere som katalysator for refleksion over indholdet og
mekanismerne i kommunikationen og derigennem forhåbentlig give deltagerne den nødvendige
dialogkompetence.
Reaktionerne på denne 1. feedbacksession var meget positive, og flere af gruppemedlemmerne
gav udtryk for, at indholdet i feedbacksessionen var tankevækkende set i lyset af den
forudgående diskussion på den ikke-faciliterede del af klinikrådsmødet. Seancen blev sluttet af
med besvarelsen af nogle spørgsmål fra gruppen. Disse spørgsmål var både afklarende i forhold
til det praktiske forløb og afklarende i forhold til det teoretiske fundament for dialogudviklingen.
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Et spørgsmål drejede sig om, hvorvidt en dialog altid er den ideelle samtaleform, og om en
diskussion ikke kan være en lige så god og valid samtaleform. Svaret herpå var, at en diskussion
kan være lige så god og valid som en dialog, og at en dialog derfor ikke er en mere ”rigtig”
samtaleform end en diskussion.
Et andet spørgsmål drejede sig om, hvorvidt det var nødvendigt, at jeg som facilitator lærte
gruppemedlemmernes verdensbilleder at kende. Hertil var svaret, at det ikke ville være
nødvendigt, eftersom tanken var, at det var dialogdeltagerne, der skulle lære hinandens verdensbilleder at kende, og at ideen netop var, at dialogdeltagerne selv skulle kunne varetage
håndteringen af tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder, uanset hvilke verdensbilleder der
er tale om.
Endelig blev det også diskuteret, hvordan man måler effekten af en sådan dialogudviklingsproces. Her fandt gruppen selv frem til det svar, som jeg også ville have givet, nemlig at det må
bero på en subjektiv vurdering, ikke kun fra min side, men i høj grad også fra klinikrådsmedlemmernes side.

6.4: 2. intervention
2. intervention fandt sted på møde nr. 6 den 17. april 2001. Her blev 2. feedbacksession afholdt,
og gruppen fik udleveret det første eksempel på deres egen kommunikation, som skulle ligge til
grund for 1. metakommunikation. Formålet med 2. feedbacksession var at introducere dialogdeltagerne til nogle af dialogudviklingens centrale elementer, nemlig proprioception, suspension
og det at lytte. I forhold til interventionsmodellen (se figur 4.2) sigtede 2. intervention mod
optøningsfasen, dvs. dels mod Fase 1 og den fortsatte udvikling af dialogdeltagernes
kommunikative bevidsthed, dels mod Fase 2 og den begyndende analyse af dialogdeltagernes
eget verdensbillede.

6.4.1: 2. feedbacksession
Hovedemnet for 2. feedbacksession var suspension. Feedbacksessionen indledtes, jf. figur 6.2,
med en repetition af dialogbegrebet, primært i form af en gennemgang af forskellige former for
samtale, herunder hvordan en dialog adskiller sig fra en debat eller en diskussion. Igen blev det
understreget, at dialogudvikling blandt andet handler om en øget bevidsthed på og
opmærksomhed omkring tankeprocesser, samt hvordan disse tankeprocesser og vores perception
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og kognition er formet af tidligere oplevelser og erfaringer. Dialogens grundfilosofi blev
ligeledes endnu engang understreget: Hvis man bliver mere bevidst om, hvordan ens tankeprocesser fungerer og virker, så vil man bedre kunne forstå det komplekse og svære ved dialog
og dermed gradvist kunne opbygge en fælles forståelse, et højere bevidsthedsniveau og
derigennem nå et ”fælles tredje”.

FORSKELLIGE FORMER FOR SAMTALE

REPETITION: HVAD ER DIALOG?

KONVERSATION

NÅR VIRKELIGHEDEN OPDELES I
KATEGORIER

OVERVEJELSE

HVAD ER ET NÆBDYR?

(Mangel på forståelse, uenighed, personlig
evaluering af valgmuligheder og strategi)

SUSPENSION

DISKUSSION

(”Indre lytning, accept af forskelligheder, opbygning af fælles tillid)

(At fremsætte synspunkter,
forsvare, konkurrere, overbevise)

DIALOG

DIALEKTIK

(Stillen spørgsmålstegn ved egne og andres
antagelser, opbygning af fælles platform)

(Udvikle og udforske
modsætninger)

METALOG
(At tænke og føle sig som en hel gruppe, opbygning
af nye fælles antagelser, dialogkultur)

Dialog er en samtale, der har til hensigt at gøre
deltagerne bevidst om nogle af skjulte antagelser og
underliggende værdier, som vi hver især har….

- ET PATTEDYR?
- EN FUGL?
- ET KRYBDYR?

… samt at gøre deltagerne opmærksomme på og bevidste
om, hvordan disse værdier etc. manifesterer sig i
kommunikationen

DEBAT

ET NÆBDYR ER ET NÆBDYR!

(At løse problemer med logik og
ved at ”slå ned”)

HVORDAN ADSKILLER DIALOG SIG
FRA ANDRE STYREDE
SAMTALEFORMER?
Dialogens grundfilosofi:

• højere bevidsthedsniveau
• højere kreativitetsniveau (læring)
• større handlingsrum

HVORDAN SUSPENDERER MAN?
At suspendere betyder:

- Man kan vælge at reagere
- Eller man kan vælge at suspendere sin reaktion

Hvis man bliver mere bevidst om, hvordan ens
tankeprocesser fungerer og virker i kommunikationen
med andre, så vil man bedre kunne forstå det
komplekse og svære ved kommunikation og gensidig
forståelse
• fælles forståelse

SUSPENSION
• Når man oplever en umiddelbar reaktion som f.eks. uenighed, tvivl, vrede,
misforståelser etc., har man to valg:

• Det er ikke et reelt valg, før man har lært at tænke refleksivt, og før man er
bevidst om, hvordan egne og andres verdensbilleder kan manifestere sig i
kommunikationen.
• Før man kan lytte til andre, må man lære at lytte til sig selv, dvs. identificere
den ”støj”, der filtrerer vores tankeprocesser, som f.eks. de kategorier, man
inddeler verden i.

• at man har en refleksiv tankegang
• ikke at man undertrykker det, man føler
• at stoppe op for en stund, at træde et skridt tilbage og
prøve at se tingene med nye briller
• at give slip på sine overbevisninger og sin skråsikkerhed
• at man konstant minder sig selv om, at virkeligheden
kan have flere fremtrædelsesformer, som alle er lige
rigtige og lige gyldige
• at man stiller spørgsmål til sig selv, f.eks.
- hvad får mig til at se tingene, sådan som jeg ser dem?

• Vejen dertil går gennem suspension, dvs. at lade den umiddelbare trang til
at reagere være.

- hvilke temaer, mønstre, kategorier etc. opfatter jeg nedenunder
det, der bliver sagt?
- hvilke alternative måder kan jeg forstå disse ting på?

Figur 6.2: Plancher anvendt i 2. feedbacksession

Herefter blev historien om næbdyret fortalt (se afsnit 2.5.3). I den forbindelse blev der lagt vægt
på, hvordan virkeligheden opdeles i subjektive, arbitrære og partikulære kategorier og på,
hvordan disse kategorier kan medvirke til fragmentation og en falsk følelse af, at ens eget
verdensbillede er lig med en objektiv sandhed. De reaktioner (angst, irritation, vrede, forvirring
etc.), der opstår, når to forskellige verdensbilleder mødes, blev også berørt.
Dernæst blev der sat fokus på suspension. Dialogdeltagerne fik forklaret, hvad suspension er i
dialogmæssig forstand, samt hvordan manglende suspension kommer til udtryk, og hvad
manglende suspension kan have af konsekvenser. Suspension blev her kædet sammen med to af
dialogens øvrige elementer, nemlig proprioception og det at lytte. Det blev understreget, at det
først er, når man er bevidst om, hvordan ens eget og andres verdensbillede manifesterer sig i
kommunikationen, at man har et reelt valg mht., om man skal reagere umiddelbart på det, en
anden person siger, eller om man skal suspendere. I forlængelse heraf blev det forklaret, hvordan
suspension og proprioception hænger nøje sammen, idet proprioception kræver, at man lytter til
sin indre stemme og til de tankeprocesser, der ligger bag en umiddelbar trang til at reagere, når
andre siger noget, man ikke forstår eller er uenig i.
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Afslutningsvis blev der sat fokus på, hvordan man lærer at suspendere. Som mulige måder at
lære at suspendere på blev det fremført, at man først og fremmest konstant kan minde sig selv
om, at der findes mange ligeværdige og lige gyldige verdensbilleder. For det andet kan man lytte
til sin egen indre stemme, og når man mærker en stærk reaktion på det, en anden siger, stille sig
selv spørgsmål som: Hvorfor reagerer jeg på det, der bliver sagt? Hvordan er min egen opfattelse
af tingene? Hvad får mig til at se tingene, sådan som jeg ser dem? Hvilke temaer, mønstre etc.
opfatter jeg nedenunder det, der bliver sagt? Hvilke alternative måder kan jeg forstå disse ting
på? Etc.
Som afslutning på 2. feedbacksession diskuterede gruppen, at nogle emner tydeligvis er mere
følelsesladede end andre. Især økonomi og besparelser er følelsesladede emner, som kan få
bølgerne til at gå højt i denne gruppe og dermed afspore muligheden for at have en dialog.

6.4.2: 1. metakommunikation
Det eksempel, der blev valgt til 1. metakommunikation, kan illustrere flere ting omkring dialog.
Eksemplet blev valgt, fordi det her er tydeligt, at suspensionen udebliver – og det var så op til
dialogdeltagerne selv at vurdere, hvad det gør ved samtalen, og hvilke tiltag der evt. skal
iværksættes. Eksemplet omhandler besparelser. Klinikledelsen refererer fra et dialogmøde, de
har haft med centerdirektionen.

EKSEMPEL NR. 1: BESPARELSER – REFERAT FRA DIALOGMØDE
- Vi skal ikke spare på personale i år. Det var den gode nyhed. Den dårlige nyhed er, at de har klippet
350.000,- på vores driftskonto på terapiens apparatur. Og det er hos os.
- Der er klippet 128.000,- hos os.
- Vi forudser problemer på hjælpemiddeldepotsiden, fordi patientflowet bliver større og hurtigere, så
der er flere og flere, der skal have hjælpemidler. Vi har prøvet at holde igen og spare sidste år, men
noget er brudt sammen, og andet skiftet ud til noget mere tidssvarende.
- Kunne de pege på noget, hvor vi kunne spare?
- Vi bliver skåret, så der er et par hundredetusinde mere end sidste år. Prognosen er stadig 200.000,lavere end vores budget – men det er fordi, vi har sparet.
- Er det fordi, vi ikke har brugt vores penge i år 2000?
- Det kan man godt sige. Vi har jo ikke lagt skjul på, at vi har forsøgt at spare. Udover kopimaskinen
er der ikke noget, vi har undladt og sagt, at vi må vente med til næste år. Der er altså noget luft i
budgettet.
- Ja, men der er mangler i vores hjælpemidler – rollatorer, kørestole osv. – og så forekommer det mig
mystisk, at de trækker det på vores konto.
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- Vi mangler stole, og der er også andre ting, der godt kunne trænge til udskiftning, og det er
ærgerligt, hvis det er takken for at holde igen.
- Jeg vil gerne lige vende tilbage til problemet. Der er kuk i vores personaleramme. De fordeler det jo,
som om de slår terninger. Vi har ikke brugt så meget på patientkørslerne og tolkebistand, som vi er
budgetteret med. Overskuddet er rigtigt. Det er på hjælpemiddelkontoen, der er det store overskud.
Hver gang, der er indkøbt for over 5000,- kr., skal centerdirektionen godkende det, og I er blevet
bonket mange gange: ”Er det virkelig nødvendigt at købe det ind?” Det er utroligt, for hvis vi er
budgetansvarlige, burde vi også have ansvaret.
- Man kan ikke blande de der pærer, vel?
- Man kan tage fra personalekontoen og bruge det til drift, men man kan ikke tage fra driftskontoen og
bruge det til personale.
- Det forstår jeg ikke.
- Vi har jo hele tiden haft overforbrug på personalekontoen.
- Jeg vil gerne vende tilbage til de såkaldt ”gode” nyheder. Vi har en sekretær mindre, og de bliver
pålagt procentuelt mere arbejde. Hvordan kan det så være, at man synes, det er godt, at vi er beskåret
med en sekretær?
- Det er selvfølgelig ikke godt. Jeg sagde det forkert. Men den gode nyhed er, at vi ikke skal ud og fyre
nogen.
- På et tidspunkt risikerer vi, at sekretærerne siger: Nu er det nok! Og det er et kæmpe problem, for
sekretærer er ikke til at hente.
- Det er ikke hensigtsmæssigt at diskutere det nu. Vi havde den ikke oppe.
- Set med akkrediteringsøjne, så er der jo dokumentation i hoved og røv. Så skulle der jo sådan set ske
en fordobling af den samlede terapeutbestand.
- Det er rejst som et ramaskrig, at akkrediteringen er blevet smidt i hovedet på os uden tilførsel af
ekstra ressourcer.
- Som udgangspunkt har vi ikke nogle sekretærer overhovedet. Der er sygeplejerskesekretærer og
lægesekretærer, men terapeuterne har ikke nogen.
- Kan man konvertere én af jeres fysiostillinger til sekretærer?
- Det har vi gjort, men det er mange år siden.
- Selvfølgelig kan man det. Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt.
- Det ville nok være et mærkværdigt tegn at sende, hvis vi konverterer en fys til en sekretær.…
- Det er utroligt problematisk, for når en sygeplejerske gerne vil have fat i en rollator, så får vi at
vide, at det tager 14 dage, og så er patienten udskrevet, så det der med, at der ikke er behov for
hjælpemidler, det er meget problematisk.
- Det synes jeg ikke, at vi kan blame centerledelsen for, for det er et internt problem. De kigger på
tallene og ser, at der er flere penge. Det er os, der ikke har illustreret behovet. Jeg har ikke hørt, at
ventetiden på rollatorer er 14 dage, og hvis det er tilfældet, er det et problem.
- Jamen, det har vi da sagt.
- Jamen, det har jeg ikke hørt.
- Jeg tror ikke på, at der kommer et overskud på 200.000,-.
(…)
- Det, vi kan lære af det regnskabsår, er, at vi må selv have mere styr på det, for det har de åbenbart
ikke deroppe. Det kan ikke være meningen, at vi skal stå til fals på nogle oplysninger, som vi ikke har,
og som de ikke har. Vi må selv have styr på det. Det holder da ikke. (…) Vores budgetkommunikation
er ikke god nok, for fysioterapeuterne sidder konstant og taler om, at der mangler puder, kørestole,
rollatorer osv.
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- Diskussionen her fører ikke til ret meget. Det er længe siden, at jeg har hørt, at rollatorer er et
problem. Hvorfor udnytter man så ikke hjælpemiddelmøderne? Det er der, det hører hjemme. Det er
et internt problem.

Mens dialogdeltagerne læste eksemplet på deres egen kommunikation igennem, var der helt stille
i lokalet. Der var også stille et lille stykke tid efter, at alle var færdige med at gennemlæse
eksemplet. Derefter var der enkelte, der begyndte at grine. Andre tog sig bogstaveligt talt til
hovedet.
Det var første gang, at gruppen fik holdt spejlet op og tydeligt på afstand kunne observere deres
egen kommunikation, og selv om det kan være en barsk oplevelse, så tog gruppen ufortrødent fat
på metakommunikation og forholdt sig til deres egen kommunikation.
Metakommunikationen mundede ud i en enighed i gruppen om, at eksemplet illustrerede en
række problematiske karakteristika ved gruppens kommunikation:

1) Der er mange forskellige verdensbilleder i spil. De trækker samtalen i så mange
forskellige retninger, at det ikke er noget under, at gruppen ofte har en følelse af
uafklarethed, fordi man på grund af skyttegravskrig og egne interesser får sporet
samtalen i så mange forskellige retninger, at man ender med at ”rive samtalen i 1000
stykker”. Frustrationen over, at man sjældent kom frem til en konklusion, var
udbredt, men frustrationen over, at man ikke får taget fat på alle de problemstillinger, der dukker op gang på gang i samtalerne, var større: ”Vi får jo ikke
gennemdiskuteret nogle af alle de emner, der bliver bragt på banen. Eksemplet handler om et
referat omkring hjælpemidler, og så går der 2 sider, før vi vender tilbage til det. I mellemtiden kommer der en masse emner på banen, som vi aldrig vender tilbage til. Det er både
ineffektivt og kvalitetsforringende.” En enkelt person luftede tanken om, at der måske
var en grund til, at gruppen kommunikerede på den måde: ”Vi har det nok meget godt
med den måde at kommunikere på, for det tjener jo nok et formål, at vi kommunikerer, som vi
gør. Spørgsmålet er, om vi skal og kan gøre noget ved det.”

2) Dialogdeltagernes suspensionsevne er ikke god. Vurderingen af gruppens
suspensionsevne kom naturligt op i denne metakommunikation, hvor feedbacksessionen fokuserede på suspension. Den manglende suspensionsevne blev kædet
sammen med de forskellige verdensbilleder og hver dialogdeltagers forsøg på at
trække samtalen i retning af det, man hver især synes er mest relevant at tale om:
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”Det viser jo klart, at vi ikke er så gode til at suspendere, for vi kommer alle sammen med
forskellige indspark, så samtalen ikke bliver særlig struktureret. Spørgsmålet er så, hvordan
vi bliver bedre til at holde møde, og hvordan vi bliver bedre til at tale sammen.” Der var
generel enighed om, at den manglende suspension stærkest kom til udtryk ved de
mere følelsesladede emner som f.eks. besparelser.

3) Formålet med møderne og med de forskellige emner på dagsordenen er uklar, og
der er ikke enighed om, hvad formålet med mødet er. Gruppens kommunikation er
mærket af en generel frustration over, at det ikke altid er klart, hvad formålet med
at tage et bestemt punkt på dagsordenen er. Hvis formålet f.eks. blot er at orientere,
mens nogle af gruppemedlemmerne tror, at formålet er at analysere eller beslutte, så
vil der naturligt komme frustrationer, fordi forventningerne til, hvad der skal
foregå, er vidt forskellige. Disse forskelligartede forventninger blev nævnt som en
mulig årsag til, at man ikke når igennem dagsordenen på tilfredsstillende vis, dvs. at
man ikke når at diskutere punkterne på dagsordenen igennem og nå frem til en
konklusion eller en beslutning: ”Vi har en mødeform, hvor der bliver lavet en dagsorden,
og så nytter det jo ikke noget, at vi bare sidder og snakker i øst og i vest og aldrig nogensinde
kommer ordentligt igennem dagsordenen.” Denne diskussion vendte gruppen ofte
tilbage til i de efterfølgende metakommunikationer, og ofte blev den som her kædet
sammen med formålet med møderækken i det hele taget: ”Vi er et klinikråd, og vi skal
rådgive klinikkerne, og det kan vi jo ikke, hvis vi sidder og taler i øst og i vest.”

4) Endelig blev taleelementet i dialogkompetencen berørt. I forbindelse med denne
metakommunikation fremførte især den adm. overlæge et generelt problem med
den tone, tingene blev sat i. Pointen var væsentlig også i lyset af den anvendte
metode, hvor det jo i sagens natur ikke på papiret er muligt at se den nogle gange
meget kritiske undertone, der ligger under det sagte. Den adm. overlæge kædede
taleelementet sammen med suspensionselementet og så en sammenhæng mellem
den tone, tingene blev sagt i, og hans egen manglende suspensionsevne: ”Jeg kan
godt huske det her – det handler måske også om, at man tænker lidt på den undertone, som
tingene bliver sagt med, for mange gange lyder det som en klar kritik af min person som
leder, og så er det altså svært for mig at lade være med at reagere.”
Stemningen under 1. metakommunikation var god og konstruktiv, og alle var efterfølgende enige
om, at det havde været spændende, lærerigt og en smule skræmmende at få holdt spejlet op og se
gruppens kommunikation sort på hvidt.
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6.5: 3. intervention
3. intervention fandt sted den 1. maj 2001. I forlængelse heraf blev 2. metakommunikationsession afholdt, hvor der blev uddelt to eksempler på gruppens kommunikation. 3. intervention
var tæt knyttet til Fase 2 i interventionsmodellen (se figur 4.2), idet formålet her var at give
dialogdeltagerne en forståelse af eget verdensbilledes indhold og natur, brugen af
kompletteringsmekanismer og egen brug af erfaringer. 3. intervention sigtede mod 2. del af Fase
2, dvs. overgangen mellem optønings- og forandringsfasen.

6.5.1: 3. feedbacksession
Formålet med 3. feedbacksession var at gå i dybden med verdensbilledet, dets bestanddele og
dets mekanismer, herunder især kompletteringsmekanismer.
Gruppen blev introduceret til verdensbilleders bestanddele, og begrebet fortolkningsskema og
fortolkningskollektiv blev introduceret. Dernæst blev erfaringer og brugen af erfaringer som
fyld, dvs. kompletteringsmekanismer, berørt. Der blev indledningsvis taget udgangspunkt i
eksempler fra den visuelle perception. Dernæst blev der givet eksempler på, hvordan individuelle
erfaringer kan betyde, at man opfatter den samme objektive situation forskelligt. Det blev i den
forbindelse understreget, at man sjældent er opmærksom på, hvordan ens egne erfaringer
påvirker det, man opfatter, og at andres erfaringer ligeledes også er skjulte i kommunikationen.
Som eksempel blev opfattelsen af besparelser fremhævet; afhængig af hvilke erfaringer man har
med besparelser på Rigshospitalet, vil man f.eks. enten opfatte kravet om midlertidige
besparelser som en måde at fremtvinge permanente besparelser på, eller man kan opfatte kravet
om midlertidig besparelse som et krav om en midlertidig besparelse, der ikke har permanent
karakter.
I forbindelse med kompletteringsmekanismer blev der yderligere lagt vægt på, hvordan
erfaringer fungerer som fyld, dvs. at man ”lukker” en bestemt figur ved at opfatte den mening,
man forventer, selv om man ikke har modtaget de informationer, der logisk set skal til for at
lukke figuren. Det blev i den forbindelse understreget, at kompletteringsmekanismer kan være
ekstremt nyttige i visse situationer, og at det især i behandling og pleje af patienter er nødvendigt
og nyttigt at handle på baggrund af rutiner og erfaringer. I dialogmæssig henseende kan
kompletteringsmekanismer dog have uheldige konsekvenser, fordi man risikerer at drage
forhastede konklusioner om, hvad modparten siger og mener, og fordi man dermed kan låse sin
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opfattelse af modparten fast. Det betyder, at man reagerer og interagerer i et fastfrosset mønster,
også selv om situationen måske objektivt set er ændret.

HVORDAN GRUND KAN PÅVIRKE FIGUR...

HVORDAN GRUND KAN PÅVIRKE FIGUR...

… OG ERFARINGER PÅVIRKE DET, MAN OPFATTER

… OG ERFARINGER PÅVIRKE DET, MAN OPFATTER

KOMPLETTERINGSMEKANISMER

NÅR MAN BRUGER ERFARINGER SOM FYLD:

FORTOLKNINGSSKEMA
FORTOLKNINGSSKEMAETS 3 NIVEAUER:
HANDLINGER OG YTRINGER
DET BEVIDSTE VERDENSBILLEDE
GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER

ERFARINGER PÅVIRKER KOMMUNIKATIONEN

• Sparer man tid og energi

" Erfaringer og erindringer overføres fra tidligere
situationer til den nuværende situation.

• Men man kan også drage forhastede
konklusioner

" Erfaringer påvirker dermed figurdannelsen, men
de indgår som baggrund - dvs. det er ikke synligt
for andre.

• Man kan låse sin opfattelse af sine dialogparter
fast i tidligere erfaringer
• Man kan fryse sit reaktionsmønster fast og
reagere efter samme mønster, selv om situationen
objektivt set er ændret

" Derfor opfattes figuren forskelligt af forskellige
personer - også selv om man betragter den samme
situation.

Figur 6.3: Plancher til 3. feedbacksession

3. feedbacksession blev afsluttet med en understregning af nødvendigheden af, at man er i stand
til at stille spørgsmålstegn ved sig selv og sit eget verdensbillede, hvis man skal kunne udvikle
en dialog. Først når man er i stand til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man opfatter en given
situation, som man gør, kan man tage stilling til, om man kan og bør overføre sine erfaringer og
dermed sin reaktion fra tidligere situationer til nuværende situationer. Endelig blev det understreget, at det er væsentligt for dialogudviklingen, at man husker at forklare andre, hvad man ser
og opfatter, og hvorfor man opfatter situationen, som man gør.

6.5.2: 2. metakommunikation
Der blev uddelt to eksempler i forbindelse med 2. metakommunikation. Det første eksempel,
eksempel nr. 2, omhandler uddannelse af McKenzie-terapeuter. Problemstillingen drejer sig om,
hvorvidt man skal vælge at få flere terapeuter igennem et basalkursus (kursus A), eller om de få
terapeuter, som allerede har været igennem basalkurset, skal igennem et opfølgningskursus
(kursus B).
Det andet eksempel – dvs. eksempel nr. 3 – omhandler besparelser, og her bliver fortiden og
brugen af erfaringer nævnt eksplicit, hvilket er interessant al den stund, at kompletterings-
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mekanismer og brugen af erfaringer ikke var blevet præsenteret for gruppen på det tidspunkt,
hvor det møde, som eksemplet er hentet fra, fandt sted.
Eksemplerne er netop valgt, fordi de understreger, hvilken rolle kompletteringsmekanismer kan
spille i en samtale, både når der er tale om relativt fredsommelige emner som valg af basalkursus
eller opfølgningskursus, og når der er tale om mere konfliktfyldte emner som f.eks. besparelser.

EKSEMPEL NR. 2: McKENZIE OPFØLGNINGSKURSUS B
- Det ligger i ønskesedlen opadtil, hvad vi burde have, og hvad vi skal fremover. Det er ikke nogen
fast formuleret strategi, men den er med i vores pakke opadtil.
- Ja, og vi ved jo, hvor nemt det er at få ressourcer!
- To ting: Ud fra det, du siger, ville der være mere logik i at tage flere igennem A end B, hvis der ikke
er behov for det. Jeg kan huske, at du kom med en rapport omkring nogle ekstra ressourcer.
(…)
- Jeg har søgt på et opslag, hvor det lå til, at der skulle etableres en rygenhed. Derfor mener jeg, at vi
skal have et medicinsk ortopædisk rygcenter i H:S. Københavns Kommune har skudt et rygcenter op –
hvis vi skal have et ordentligt fagligt tilbud, så skal vi også kunne behandle nogle patienter med nogle
gode tilbud. Det kan ikke være rigtigt, at nogen udenfor er bedre, end vi er.
- Så må Rigshospitalet gøre op med sig selv, om der skal ressourcer til det.
- Man kan sige, at den del af beslutningsprocessen på de højere luftlag er igangsat, men her og nu
skal vi tage stilling til, om der er terapeutopbakning og -viden, når beslutningen er der. Det skal vi
beslutte nu, for kurset løber af stabelen i maj, og det vil jeg gerne støtte, at man gør, og jeg vil også
gerne støtte, at vi får de tre, der har været på A, opkvalificeret på B. Det er naturligt.
(…)
- Jeg kan sagtens følge ønsket i at opgradere. Jeg bryder mig bare ikke om den drejning, det får her,
hvor du næsten udlægger det, som om det står skrevet i sol og stjerne, at ressourcerne kommer. Vi har
voldsomme problemer med at få ressourcer til vores prolaps-patienter, så hvor står det i stjernerne, at
vi kan få en rygenhed? Det er lidt at træffe beslutninger på forventet efterbevilling, for jeg har ikke set
tegn på, at de er på vej.

EKSEMPEL NR. 3: BESPARELSER
- Det er vigtigt at huske på, at alt over 0 tæller i det her. Jeg kan jo lige så godt blive beskyldt for
dårlig ledelse, når jeg siger, at vi kan bære huller for 200.000,(...)
- Ja, så kommer den næste år, at vi kan undvære det. Jeg kan lige se det for mig.
(…)
- Har vi nogen garanti… Ja, jeg kan jo selv svare… Budgettet for næste år tegner jo ikke rosenrødt.
De 200.000, vi fik ekstra, får vi jo ikke igen næste år. Gør vi ikke os selv en bjørnetjeneste, når vi
hutler os igennem i år? Jeg har da min tvivl om det… Jeg har nok for mange lig i lasten fra Rigshospitalets tidligere måder at se og gøre tingene på.
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- NN sagde jo, at vi tog det af driften. Sidst, jeg snakkede med ham, sagde han, at det hul i driften
havde han taget nu. Derfor vil de jo stadig sige, at hvis vi kan bære huller på 200.000, og det er svært
at påvise, at patienten går dårligere ud, så stryger de dem næste år.
- De prøver at køre den der grønthøster igen, og så prøver de at se, hvem der står tilbage bagefter.
Men på et tidspunkt må vi markere os kraftigt. Det er vores eneste våben.
- De klarer det på personalesiden, og så tror de, at det ikke kan mærkes. Vi kunne jo sige: Vi lukker
ned svarende til det antal senge. Det ville kunne mærkes, hvis man skærer ned på patienterne, men
hele denne runde har været på personalesiden.

Metakommunikationen blev relativt kort. Alle var enige om, at der var mange eksempler på
kompletteringsmekanismer og på brugen af erfaringer, og at man ofte handlede med baggrund i
historiske erfaringer.
I eksempel nr. 2 var gruppen enige om, at der lå kompletteringsmekanismer til grund for den
sidste replik, hvor et af gruppemedlemmerne tillægger et andet gruppemedlem, at vedkommende
træffer beslutninger på forventet efterbevilling. Alle i gruppen var enige om, at der måske kunne
være noget rigtigt i den sidste replik i eksemplet, og at der måske tidligere var truffet
beslutninger på forventet efterbevilling, hvorfor det kunne være fornuftigt at rejse spørgsmålet,
men gruppen var også enige om, at måden at fremføre replikken på var uhensigtsmæssig, idet
replikken bare præg af en uverificeret antagelse, som burde være gransket i stedet for at blive
fremsat som en anklage.
I eksempel nr. 3 var gruppen enige om, at holdningen til direktionens besparelsesstrategi bar
præg af kompletteringsmekanismer, idet gruppemedlemmerne pr. automatik antog, at erfaringer
fra tidligere besparelsessituationer, hvor midlertidige besparelser blev gjort permanente, og hvor
besparelser fandt sted efter grønthøstermetoden, kunne overføres til den nuværende situation.
Igen var gruppen enige om, at en sådan reaktion forhindrede en konstruktiv dialog med
direktionen omkring besparelsessituationen, ligesom det måske også forhindrede en konstruktiv
løsningsproces på besparelsesproblematikken internt i gruppen, fordi løsningerne måske blev
baseret på nogle ikke-verificerede og dermed forkerte præmisser, hvilket igen førte til en
konfliktfyldt og nærmest krigerisk modstrategi fra klinikrådsgruppens side. Gruppen drøftede
dog også, at dette måske var en situation, hvor det var fornuftigt at lære af sine erfaringer, idet
man ellers ville være et let og naivt bytte i en politisk præget forhandlingssituation.
Drøftelsen af de to udleverede eksempler var kortfattet, og ovenstående analyse af de to
udleverede eksempler var summarisk. Der var enighed i gruppen om, at det ikke kun var de to
udleverede eksempler, der illustrerede gruppens brug af kompletteringsmekanismer – det var
noget, der kunne genkendes fra alle gruppens møder og i øvrigt også i andre sammenhænge. Det
blev drøftet, hvordan man kan skelne mellem, hvornår det er godt, og hvornår det er dårligt at
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gøre brug af erfaringer. Der var dog enighed om, at gruppen ofte spændte ben for sig selv, fordi
man handlede på baggrund af tidligere oplevelser.
Som løsning herpå fremhævede nogle af gruppemedlemmerne, at man netop i de situationer,
hvor man fornemmer, at der gøres brug af kompletteringsmekanismer, bør spørge ind til, hvad
det er, den anden person siger, og hvilke erfaringer vedkommende trækker på i det konkrete
tilfælde, således at man i fællesskab kan drøfte, hvorvidt det er nogle hensigtsmæssige erfaringer
at trække på eller ej.
Som nævnt foregik størsteparten af denne metakommunikation på et mere teoretisk plan, hvor
gruppen ikke forholdt sig så meget til deres egen kommunikation i de to udleverede eksempler,
men mere forsøgte at applikere dialogteorien og dagens feedbacksession på gruppens
kommunikation generelt. Drøftelserne var hovedsageligt abstrakte, og metakommunikationen
blev derfor mere distanceret end tilsigtet. Distancen var dog forventelig: Dels er det helt legitimt,
at dialogdeltagerne først skal have hold på dialogudviklingens begrebsapparat, teorier og
redskaber, dels tager det noget tid at lære at vedblive med at kigge i det spejl, der bliver holdt op,
når man ser eksempler på egen kommunikation.
Udover den korte drøftelse af de to udleverede eksempler, var der to yderligere forhold i
kommunikationen, som gruppen som helhed forholdt sig direkte til:
For det første var der en del snak om, at det er svært at håndtere dialogtankegangen og de
tilhørende redskaber, når der er så mange, der hele tiden siger noget. Det problem er naturligvis
størst i starten af processen, indtil redskaberne og dialogteoriens grundtanker kommer ind under
huden på deltagerne. Der var generel enighed i gruppen om, at selv om det nok er tanken, at man
skal reflektere over kommunikationen, eget og andres verdensbillede etc. på klinikrådsmøderne,
så ligger en del af refleksionen nok også imellem klinikrådsmøderne. Der var også enighed om,
at man efter hvert klinikrådsmøde med fordel kunne analysere mødets forløb og gruppens
kommunikation.
For det andet fremhævede et par af dialogdeltagerne den ”uhensigtsmæssige tone”, der ind
imellem prægede møderne. Hen over bordet opfordrede dialogdeltagerne hinanden til, at man
dels forsøgte at anvende en mere konstruktiv tone, og at man i de situationer, hvor der blev
anvendt et uhensigtsmæssigt tonefald, netop skulle bruge dialogteorien og spørge ind til, hvad
det var, vedkommende sagde og hvorfor. Efter kort tids drøftelse var der generel enighed i
gruppen om, at et væsentligt element i suspensionen er at spørge begge veje; både at spørge til,
hvad den anden person mener, når vedkommende taler i en uhensigtsmæssig undertone, men
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også spørge til, hvad man selv mener, når man mærker en uhensigtsmæssig undertone hos sig
selv.
Stemningen under 2. metakommunikation var god og positiv, og holdningen til dialogudviklingsprojektet var ligeledes positiv. Feedbacksessionen og metakommunikationen fandt
sted i begyndelsen af mødet, og i den resterende del af klinikrådsmødet kommenterede dialogdeltagerne jævnligt deres egen kommunikation og hentydede til de elementer af dialogteorien,
der var emnet for denne og tidligere feedbacksessioner.

6.6: 4. intervention
4. intervention fandt sted den 15. maj 2001. På dette tidspunkt var der – på baggrund af 2. metakommunikation, hvor jeg havde en fornemmelse af, at distancen i metakommunikationen kunne
skyldes, at gruppen brugte en del energi på at få dialogteorien ind under huden – efter min
vurdering behov for, at indtrykkene og indholdet fra de tidligere feedbacksessioner fik tid til at
bundfælde sig. Derfor bestod 4. intervention kun af en metakommunikation på baggrund af et
uddelt eksempel. I forhold til interventionsmodellen knyttede 4. intervention ligesom 3.
intervention an til 2. del af Fase 2 og dermed slutningen af optøningsfasen og begyndelsen på
forandringsfasen.

6.6.1: 3. metakommunikation
Eksempel nr. 4 omhandler endnu engang besparelser. Klinikrådet er af centerdirektionen blevet
pålagt en besparelse på 200.000,- kr., og konkret skal der udarbejdes en plan for besparelsen.
Besparelsen skal findes på lønbudgettet. Dertil kommer, at første halvår af den fødselsforberedelse, som klinikken forestår, har kostet 100.000,- kr. på klinikkens budget. Sparekravet
er dermed tilsammen på ca. 300.000,- kr. svarende til et årsværk.
Eksemplet blev valgt, fordi det er et typisk eksempel på en af de diskussioner med indlagte
monologer, som gruppen havde en del af. Eksemplet rummer endvidere en del af de problemer,
som gruppen inden dialogudviklingsprojektets start selv gav udtryk for, herunder det høje
konfliktniveau, lange diskussioner, der ikke fører til afklaring, og periodiske skyttegravskrige,
hvor faggrupperne sætter hårdt mod hårdt, når de hver især bliver truet, som f.eks. når der skal
findes en stor besparelse på lønbudgettet.
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EKSEMPEL NR. 4: SPAREPLAN
(Der refereres fra dialogmøde med direktionen:)
- Ellers kan man sige, at det vigtigste var det, der udmønter sig i punkt 3, nemlig spareplanen. Vi skal
forklare, hvordan vi vil spare de 200.000,- – inden vi har set os om, bliver det 300.000,-, fordi der
snart er gået et halvt år.
- Max.!
(Referat og diskussion omkring POS)
- Dialogmødet endte meget med, at man gerne ville have en plan over spareplanen. Spareplanen for
de 300 kilo skal vi så have nogle gode ideer til. Please! Og det er i personalebudgettet, vi snakker om
– og kun det.
- De 300.000,- svarer til en eller anden stilling.
- Vi skal regne med ca. 300.000,-, for nu har vi brugt halvdelen af året. Det er ca. et årsværk.
- Max.!
- Ja. Kan det lade sig gøre at tage det på slip mellem vikariater?
- Hvor mange timer er et årsværk? (…) Hvad er gennemsnitslønnen?
- Hvis vi er enige om, at vi skal ende med noget svarende til et årsværk, så kan vi vælge imellem at
nedlægge et årsværk og så gøre, som vi plejer med vikarerne, eller også kan vi hente det ved at lave et
slup i vores vikarbesættelse. Og hvad gør mest ondt?
- Vi må prøve at regne sammen, hvad vi ser af timer, der ikke er forbrugt indtil nu, eller som vi ser
ikke skal forbruges. (…) Hvis vi er ligeglade med, hvor mange timer det er, bare det passer med
kronerne…
- Kan man få et overblik over det?
- Jeg snakkede med NN i går, og de kan levere over 500 timer, og det er mere end halvdelen, og så
synes jeg også, at den klinik har betalt regningen ved kasse 1.
- Hvis vi nu samler det sammen for de øvrige klinikker…
- Vi har også et år til det, ikke?
- Jo, men vi skal lave planen nu. Er vi enige om, at det er den model, vi prøver?
- 500 timer er ikke nok.
- Nej, det ved jeg godt, men modellen… Hvis vi prøver det på de andre klinikker?
- Var det 3 millioner, HovedOrto skulle spare?
- Ja.
- Hvor finder de dem?
- Det er efter grønthøstermetoden. Det er hele huset, der har fået den ekstra besparelse. Det er meldt
ud til alle centre.
- Måske skulle man høre dem, som vi har samarbejde med, om de lukker noget, som berører os, så vi
kunne lukke dér?
- Det er fornuftigt at høre, hvor de lægger deres besparelser – hvis andre nu lukker noget, hvor der
ikke er brug for ergoterapien, så er det smart at spare dér.
- Hvis vi skulle forfølge det, så skal vi ud og fyre. Det er det, I siger.
- Ikke nødvendigvis. Man kunne besætte vikariatet internt.
- Selvfølgelig vil det være hensigtsmæssigt, hvis det var tilfældet. Det kan vi prøve at høre i de andre
klinikker. Men besparelsen er så lille, så den formentlig ikke er udmøntet på den måde.
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- Men det er kun i HovedOrto, at der skal spares?
- Nej, nej, det er alle centre.
- Lige meget til alle centre?
- Ja, afhængig af størrelse. Det er meldt ud som en meget lille del af personalebudgettet.
- Jeg har prøvet at regne på det. Jeg har en stilling ubesat – indtil nu har vi i tre måneder manglet en
fysioterapeut. Det dækker de feriepenge, som ligger i min klinik. Det bliver så sværere endnu for os at
dække besparelser udover det, når vi i forvejen mangler én.
- Det puslespil må vi så lægge. (…) Er det sådan, at du samler det sammen og forhører dig rundt
omkring og ser, om der er steder, hvor der er mindre behov i sommerferien?
- Den er svær.
- Det er bare et spørgsmål om at have øje for perioder, hvor det er bedre.
- I sommerferien kan der være én mere væk end resten af året, fordi der er lukket svarende til en
fysioterapeut. Men hvis der skal mangle én til, er det et problem. Det skal også være til at holde ud at
være her.
- Ja, bestemt. Skal vi ikke samle de ting sammen og regne konsekvenser på det? Så kan vi se, om vi
når tæt på det mål – når vi har lagt lidt til.
- Jeg kan se en lille fare. Vi ved, at der vil komme huller hist og pist, fordi folk rejser. Jeg tror ikke, at
vi har godt af at komme i den situation, at vi måske sparer mere. Hvis vi sparer f.eks. 400.000,-, så
siger de bare: ’Nå, I kunne godt spare mere!’ Vi skal vel ikke spare mere, end vi skal. Det var bare
fordi, du sagde ”lidt til”.
- Det var ikke sådan, jeg brugte ordet ”lidt til”.
- Hvad mente du så?
- Jeg mente, at når man laver oversigten, så kan det godt være, at når man slår stregen, så ligner det
noget, der skyder over målet. Så kan vi slække nogle steder og tage nogle vikarer ind, for vi skal ende
på 300.000,- på årsbasis, og den plan skal vi lave nu. Det er klart, at hvis det viser sig, at der er flere
huller – nogle bliver gravide og syge – så må vi sige, at det afviger fra planen, og så må vi få det
besat. Så holder vi planen. Men vi skal bare sandsynliggøre det nu.
- Vi skal sandsynliggøre en plan, og så skal vi følge vores regnskab. Planen er at se på, hvad der er
tilbage, og hvem sidder med de store huller – og der må de andre klinikker hjælpe, så byrden bliver
fordelt ligeligt.
- Det næste er vel, at vi skal sætte os sammen og prøve at finde ud af det.
(…)
- Skal I spare noget, jer læger?
- Vi har sparet 1½ sekretær.
- Går det ind i det her?
- Nej, det gør det ikke.
- Hvad med fysioterapeuter og de andre?
- Faktisk synes jeg, det er afsindigt amoralsk, at vi har et sted, vi kan lukke ned, og det kan vi ikke få
lov til – jeg tænker på fødselsforberedelsen. Og det må vi bare ikke. Det er dybt godnat, at man kan
agere sådan. Vi skal jo betale for det.
- På et tidspunkt må der jo skæres ned og sendes et signal. Strategisk skal der vel sendes et signal.
Signalet oppefra er, at vi må slække på kvaliteten. Så overlever man branden.
- Det er så det næste sted. Vi ser på, hvor hullerne er. Din klinik har ingen huller, og så må vi rokere
for at gennemføre den besparelse. Men vi må melde ud, at der er en konsekvens af hullerne. Men vi
må først se, hvor hullerne er, før vi kan melde konsekvensen ud.
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- Man kan godt blive bange for, at de sender grønthøsterne af sted, og så kigger de, når året er gået,
og der skete ingenting. Og så sender de den af sted igen.
- Men sådan som vores dokumentation er, så er vi svagere stillet. Det er derfor, vi prøver at
dokumentere, så godt vi kan.
- Men det er mere synligt at sige, at vi kommer ikke på det og det afsnit, fordi vi skal spare. Så må vi
nedlægge en funktion.
- Det er rigtigt. Men er det dér, der bedst kan spares? Vi kan godt udvælge et sted, men hvis vi ikke
kan dokumentere, at det er der, det er bedst at spare, så har vi et problem.
- Men vi har et problem med kvaliteten, og det er svært at synliggøre.
- Det er vores problem, at vi ikke kan dokumentere det. Vi står svagt.
- Sygeplejerskerne kan da ikke dokumentere bedre, end vi kan.
- Det kan godt være. Jeg kender ikke detaljerne i sygeplejerskernes dokumentation, men faktum er, at
de bliver friholdt på en anden måde, end vi gør, og jeg kan ikke se, at vi kan ændre på det, andet end
ved at forbedre vores dokumentation. Og så har vi sendt et stærkt signal om, at vi ikke har operativ
efterbehandling.
- Men det bliver desværre den cirkel, at vi skal lave et stort stykke arbejde omkring dokumentation,
men det bliver jo umuligt at få gennemført sådan en ting, fordi folk bliver så pressede, fordi de ikke
har tid til det.
- Vi skal ikke gå i selvsving og selvmedlidenhed. Vi skal se på, at vi sidste år ikke fik nogle
besparelseskrav. Vi har heller ikke fået generelle besparelseskrav i år. Vi har fået tre årsværk.
- De giver to årsværk og forlanger, at vi skal spare det ene af dem svarende til de 300.000,-.
- Alternativet ovenfra havde været, at de ikke ville give til de særlige ting. Så havde vi måske kun fået
én. Der valgte man at sige, at det ville være perspektivløst, fordi man fagligt havde vurderet… Det er
jo ikke noget stort tal i forhold til vores budget, så man har valgt at lave besparelsen mere bredt. Det
skal man holde sig for øje, inden vi falder hen i mismod. Det kan jeg godt forstå, at man gør, men
alligevel...
- Vi skal spare samtidig med, at vi skal hente ferie ind, og det betyder, at der er en mindre i gruppen,
hvis vi skal hente de 300.000,-. Jeg har manglet én hele tiden, og det er udelukkende et spørgsmål om
at indhente ferie, og spørgsmålet er, om jeg kan fastholde en vikar. Jeg har svært ved at se det positive
signal. Jeg har undværet en person i tre måneder, og nu skal jeg måske undvære én til, og det kan jeg
slet ikke se, at jeg kan.
- Vi kan enten spare en person, eller også kan vi prøve måden, som vi prøver nu, med hulfyldningen.
Det giver os større frihed til at sætte ind dér, hvor der er behov for det og holde vores normering.
Alternativet er at skære i normeringen. Det synes jeg ikke om.
- Vi er fuldt dækket ind fra april til august, og så mangler vi konstant én fra oktober. Hvor jeg skal jeg
være med til at spare? Hvor skal jeg hente det henne?
- Vi er nødt til at kigge på, hvor hullerne er, og så se på, om der er mulighed for at hjælpe på tværs af
fys-klinikkerne. Det er plan A. Og plan B er, at der er steder, hvor vi ikke kommer mere.
- Jeg synes, vi hurtigt må ringe til de øvrige klinikker og høre, om de har planer om at lukke
aktiviteter ned og så se, om der er noget, der berører os. Det synes jeg, vi skal have med som punkt 1.
- Er der nogen kontrakt omkring, hvor mange terapeutydelser I er forpligtet til at yde pr. år?
- Ikke andet end fødselsforberedelsen.
- Det er mere overordnet, om der var et mål, I skulle nå eller sådan noget. Så var der måske
indbygget, at man kunne sætte aktiviteten ned, fordi man ikke har lovet at levere mere end det her.
- Ikke på samme måde som operationsgangen har lovet at operere. Vi følger bare med som det tynde
øl.
- Det var kun set i lyset af, hvordan man skulle sætte ind med besparelserne. Man kunne måske sige,
at man havde lavet for meget og så lade være med at besætte vikariatet. Så kunne man måske få det til
at hænge sammen. Men når man ikke har de tal at jonglere med, så kan man ikke lave øvelsen.
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- Jeg har en i klinikken, der har udtrykt ønske om at få orlov. Den mulighed er der også. Det kunne
man også spørge om. Der er da en mulighed der.
- Jeg mener, at det er i klinikkernes interesse at bevare den fleksibilitet og den model end at skære i
normeringen. Vi skal dokumentere, at vi kan nå det sparekrav, der er lagt. Det kan ikke diskuteres.
Det kan vi gøre ved at klippe én i normeringen, eller også kan vi samle alle de små ting sammen og
bevare fleksibiliteten.
- Vi må samle det. Det har en konsekvens, uanset om vi klipper én i årsværket. På et tidspunkt kan du
ikke skære flere skiver af et rugbrød. Vi kan finde besparelsen, og så må vi sige, at det betyder så
AT…
- Vi har en forventning om, at det er 200.000,- i år, og så får vi dem måske tilbage næste år?
- Ved at gøre det på denne måde, så har vi ikke bundet os til en lavere normering.
- Men er det i år, at man regner med de 200.000,-? Det er ikke permanent og evigt?
- Sådan er det ikke meldt ud. Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan love dig det.
- Men man kunne godt forestille sig, at de bare er væk. Jeg prøver bare at være realistisk.
- Jeg kan ikke give dig et bedre svar, end at det er ikke meldt ud som en permanent besparelse.
- Man ved det først, når RH er færdig med forhandlingerne med amtet. Jeg har hørt, at det bliver
slemt, fordi tilskuddet til Riget falder og falder, men om det rammer os, eller om man nedlægger et
speciale eller en afdeling, det ved man jo ikke.
- Jeg sidder med en vikar, der har vikarieret til 1. april, og hvis hun ikke kan regne med at fortsætte,
så skal hun have det at vide meget snart. Hun skal jo have en chance.
- Det puslespil skal vi have lagt de nærmeste par dage. Det er aldrig morsomt at skulle spare.
- Nej, men det rører også ved nogle andre ting i vores system. Jeg synes bare, at aben tit lander hos
mig, og så bliver man jo lidt mere forsigtig.
- Så må vi prøve at finde ud af det, så det bliver fair.
- Når du siger sådan, så har jeg lyst til at sige, at hvis det er en situation, som kommer bag på dig, at
det er endt hos dig, så er det vel i virkeligheden tegn på, at der skal opmærksomhed blandt
kliniklederne til, at vi skal undgå den situation. Vi er en samlet klinik, der skal hjælpes ad. Hvis det
ender med, at aben lander det samme sted, så er det et dårligt signal om, at vi ikke er en samlet klinik.
- Der er mange ting, der skal tilgodeses. Rokering osv. Jeg tror ikke, der er tale om, at man ikke vil
tilgodese hinanden i vores system. Det mener jeg ikke, at det er udtryk for. Jeg har fået seks nye i
løbet af et år, og det synes jeg er mange. Så bliver det lidt meget.
- Det skulle ikke forstås på den måde, men hvis det får den konsekvens, så kan det godt være, at vi skal
tage højde for, at der er et skævt træk. Så må vi fordele kræfterne i lyset af sådan et forhold. (…) Det
er en dødssyg opgave, og vi må hjælpe hinanden med det, så vi trods alt kan se, at vi har fået tre
årsværk, og det kan vi ikke nødvendigvis mærke i alle klinikkerne, men alligevel… Det er ikke negativt
det hele.

Den umiddelbare reaktion på det udleverede eksempel var først en udbredt tavshed, hvorefter
den ledende fysioterapeut tørt konstaterede, at ”Hvis det her er svaret, så kunne man godt spekulere
over, hvad spørgsmålet var”.
I den efterfølgende metakommunikation var det tydeligt, at gruppen for første gang på metakommunikationsessionerne ikke kun befandt sig på et teoretisk plan i deres drøftelse af gruppens
kommunikation, men også kom lidt mere ned i substansen. Det var dog stadig på et noget
overfladisk plan, og metakommunikationen delte sig groft sagt i to dele: En del vedrørte faktorer,
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der havde med selve kommunikationen at gøre, en anden del vedrørte ydre faktorer, der havde en
betydning for kommunikationen, men som ikke direkte havde noget med kommunikationen at
gøre.
Gruppen gik på med krum hals, og et par af gruppemedlemmerne gav indledningsvis udtryk for,
at det var spændende at læse eksemplet, fordi det illustrerede det problem, som gruppen
oplevede som det største, nemlig de mange uløste problemer, som efter deres opfattelse hele
tiden lå nedenunder kommunikationen, og som ifølge gruppemedlemmerne var den primære
årsag til de øvrige kommunikationsproblemer.
En del af disse uløste problemer vedrørte gruppens kommunikation i almindelighed, og disse
problemer kom især til udtryk, når sprængfarlige emner som besparelser og økonomi var på
dagsordenen. Det var en enig gruppe, der konstaterede, at det udleverede eksempel illustrerede
de tilbagevendende skyttegravskrige, der udspillede sig i gruppen, når særligt konfliktfyldte
emner var på dagsordenen. Skyttegravskrigene var ikke så udtalte i dette eksempel som i andre
konfliktfyldte drøftelser, men gruppemedlemmerne påpegede tendensen til, at man ofte i
besparelsessituationer koncentrerede sig mere om, hvor meget andre faggrupper havde sparet
eller skulle spare og forsvarede sin egen faggruppe (f.eks.: ”Skal I spare noget, jer læger?”; ”Sygeplejerskerne kan da ikke dokumentere bedre, end vi kan.” og ”Jeg kender ikke detaljerne i sygeplejerskernes dokumentation, men faktum er, at de bliver friholdt på en anden måde, end vi gør.”) i stedet
for at anlægge et mere holistisk perspektiv og koncentrere sig om, hvordan den konkrete
besparelse bedst kan findes i den samlede klinik.
Der var som nævnt bred enighed i gruppen om, at der lå en række væsentlige uløste problemer
og frustrationer nedenunder kommunikationen i det udleverede eksempel, som ikke havde noget
med det konkrete emne at gøre:
”Vi snakker om fys/ergoterapi, vi snakker om signalement udadtil, vi snakker om dokumentation, vi
snakker om kvalitet, vi snakker om, hvem der har aben, vi snakker om dårlig kommunikation kliniklederne iblandt – og så snakker vi i øvrigt også om de 200.000,-. Men det er da tydeligt ud fra det her,
synes jeg, at vi har en hel masse uløste problemer omkring vores kommunikation, som så kulminerer,
hver gang der opstår et eller andet problem, vi skal løse. Der er mange, mange faktorer med i det her,
som bestemt ikke handler om de 200.000,-.”

Gruppen drøftede, om frustrationerne betød så meget, hvis blot man kom frem til et resultat.
Flere gruppemedlemmer fremhævede, at det var problematisk, at frustrationerne fyldte så meget,
når der skulle behandles emner, hvor det var nødvendigt at være konstruktiv:
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”Det er måske ikke så godt i denne her sammenhæng, hvor vi egentlig skal være konstruktive, at vores
diskussion, hver gang vi er lidt pressede og rent faktisk skal handle konstruktivt, så bliver sløret af, at
der er nogle frustrationer omkring nogle andre ting. Så skulle man måske være rigtig god til at sige:
Hvad er det så for nogle ting, der i denne sammenhæng dukker op og slører diskussionen, og så prøve
at få taget de ting på et tidspunkt, hvor man måske har lidt mere overskud.”

Et andet gruppemedlem forsøgte at tage mere fat om nælden:
”Jeg synes, det gør en meget stor forskel, om frustrationer bare er noget, der skal luftes, eller om
frustrationer er symptomatiske på et grundlæggende problem. Nogle gange kan man jo godt være 24
timers frustreret, og så er det ude, fordi der ikke er andet end sagen lige her og nu, der er problemet,
men der er jo nogle ting, som bunder i noget dybere, og så er det da vigtigt netop på et tidspunkt at
tackle de problemstillinger og se på, hvad vi kan gøre for at sikre, at de her frustrationer ikke opstår
hver eneste gang, der bare er en katalysator til at få dem op på bordet igen.”

Et tredje gruppemedlem supplerede og fremhævede tonen på møderne som hæmmende for
dialogen:
”Jeg tænker også på, at hvis man så kommer og siger, at nu vil vi gerne have jeres bud på det, så skal
vi jo alle sammen, når vi så byder ind, være åbne og lytte til hinanden. For vi kommer med nogle
spidse bemærkninger ind imellem, og man får ofte spidse bemærkninger tilbage, hvis man siger sin
mening – og det gør vi jo alle sammen. Hvis man lægger op til: Nu brainstormer vi, venner, og nu skal
vi alle sammen komme ind med, hvad der er af gode ideer til, hvordan vi kan løse det her, så må vi
også gemme vores frustrationer lidt af vejen og lytte til, hvad hinanden siger. Jeg husker det her
(mødet, hvorfra eksemplet er taget, red.) som et møde, hvor knytnæverne var fremme meget af tiden.
Det kunne vi godt gribe an på en anden måde, hvor man bare skyder løs og brainstormer uden at
falde i nogle sorte grave alle sammen.”

Denne del af metakommunikationen blev afrundet med en konstatering af, at mange af møderne
havde karakter af, at man tog boksehandskerne på i 10 minutter, og når man så havde været i
clinch med hinanden, så tog man boksehandskerne af og koncentrerede sig om at finde en
løsning – men så var tiden ofte gået, og så nåede man ikke at finde en løsning.
Den anden del af metakommunikationen handlede om behovet for en mere stringent mødestruktur, både på selve mødet og inden mødet. To af gruppemedlemmerne fremførte som en
mulig forklaring på, at der dukkede så mange forskellige emner op på mødet, at informationen
om besparelsesudmeldingen ikke var nået ud, og at der derfor blev spurgt ind til det. Et af
gruppemedlemmerne foreslog, at der med mødeindkaldelsen skulle følge en orientering om
sagen, så man bedre kunne koncentrere sig om det væsentlige, i dette tilfælde at der skal
udarbejdes en spareplan. Derudover blev det foreslået, at klinikledelsen på selve mødet kunne
indlede med deres forslag til, hvordan man kunne forestille sig, at en sådan spareplan så ud,
således at der var nogle konkrete punkter, gruppen kunne drøfte. Det ville give noget mere
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struktur. Forslaget blev diskuteret lidt frem og tilbage med argumenter for og imod, men gruppen
nåede ikke frem til en egentlig afklaring.
Det kan selvfølgelig diskuteres, hvorvidt sådanne påpegninger af ydre faktorer er udtryk for
reelle forhold, der udgør en barriere for dialogudviklingen, fordi dialogen så ikke har de rette
rammer at blive udviklet i, eller om det er udtryk for forsvarsmekanismer, hvor forklaringen på
den manglende dialog tilskrives ydre faktorer, der ikke har noget med kommunikationen og
samspillet i gruppen at gøre, hvorved gruppemedlemmerne fritages for at forholde sig til deres
egen kommunikation.
Det var i øvrigt symptomatisk for 3. metakommunikation, at selv om gruppen denne gang kom
tættere på dialogudviklingens kerne, så afspejlede metakommunikationen stadig gruppens
kommunikationsform på den ikke-faciliterede del af klinikrådsmøderne. Der var flere samtaler,
der var vævet ind i hinanden – f.eks. var diskussionen af kommunikationen og diskussionen af de
ydre faktorer vævet ind i hinanden – og metakommunikationen havde således ligesom den ikkefaciliterede del af klinikrådsmøderne præg af en diskussion med indlagte monologer – og som
resultat heraf flere løse ender, der ikke blev fulgt op på.
Symptomatisk og ret ironisk var da også følgende episode på metakommunikationsessionen,
hvor et af gruppemedlemmerne sagde følgende:
”Lige omkring midten bliver der spurgt: ’Kan det lade sig gøre at tage det slip mellem vikariater?’
Det står på side 1. Og det kommer der egentlig aldrig nogensinde svar på. Der bliver spurgt ud: ’Kan
det lade sig gøre?’ Og der kommer ikke noget svar. Det tror jeg måske er symptomatisk for os. Man
stiller et spørgsmål, men man får ikke svar på det. Til gengæld får man svar på alt muligt andet nogle
gange.”

Denne bemærkning blev der ikke fulgt op på overhovedet. Til gengæld blev der taget fat på en
række andre problemstillinger. Så selv om der tydeligvis kunne ses en udvikling i gruppens
metakommunikation, og selv om det også var tydeligt, at gruppen var begyndt at forstå dialogtankegangen i teorien, så var det også tydeligt, at dialogkompetencen stadig ikke var udviklet i
praksis. Den kommunikative bevidsthed, og med den især proprioceptionen og suspensionen og
evnen til at lytte, lod stadig en del tilbage at ønske. Gruppen kunne på dette tidspunkt tale om
dialog, men den kunne ikke praktisere dialogen – eller blot elementerne fra den – i praksis
endnu.
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6.7: 5. intervention
5. intervention fandt sted den 29. maj 2001. Interventionen bestod af 4. feedbacksession, hvor
formålet var at repetere dialogens elementer, samt af 4. metakommunikation på baggrund af et
uddelt eksempel. 5. intervention knyttede an til forandringsfasen og overgangen fra Fase 2 til
Fase 3 i interventionsmodellen (se figur 4.2). Hovedformålet med 5. intervention var således at
introducere dialogdeltagerne til alle elementerne i dialogkompetencen. Udover suspensions- og
lytteelementerne, som dialogdeltagerne blev introduceret til i de tidligere feedbacksessioner, blev
dialogdeltagerne introduceret til tale- og respektelementerne. 4. feedbacksession tog således
udgangspunkt i dynamikken i en dialog. Hvor Fase 1 og Fase 2 i interventionsmodellen i sit
fokus er rettet mod individet, er Fase 3 rettet mod samtalen, den gensidige korrektion af
forforståelser, og den gensidige forståelse og eventuelle korrektion af dialogdeltagernes verdensbilleder.

6.7.1: 4. feedbacksession
Formålet med 4. feedbacksession var som nævnt at repetere de af dialogens elementer, der havde
været emnet for tidligere feedbacksessioner, samt at introducere de sidste elementer i dialogkompetencen (se figur 6.4). Kun fire af dialogens elementer blev nævnt, nemlig lytte, respektere,
suspendere og tale. Proprioceptionsbegrebet blev udeladt af pædagogiske årsager. Proprioception
ligger som en præmis under de øvrige fire dialogelementer, og hele metoden med uddeling af
eksempler og metakommunikationsessioner har netop til formål at udvikle proprioceptionselementet og dermed skabe den fornødne kommunikative bevidsthed, som er forudsætningen for
dialogudvikling.
Efter gennemgangen af dialogkompetencens elementer, blev der stillet afklarende spørgsmål fra
gruppens side. 4. feedbacksession markerede afslutningen på de feedbacksessioner, der var
planlagt på forhånd. De efterfølgende feedbacksessioner skulle derfor planlægges i tæt
samarbejde med gruppen og i overensstemmelse med gruppens behov, dvs. enten deres udtrykte
behov eller de behov, jeg som facilitator måtte have oplevet undervejs i feedbacksessionerne og
metakommunikationerne eller som observatør af den ikke-faciliterede del af den ordinære møderække.
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LYTTE

DIALOGENS 4 ELEMENTER:

At lytte er ikke kun at lytte til andre - at lytte er også at
lytte til sig selv og ens egne reaktioner på det sagte

• LYTTE

Historie og forventninger smitter af på det, man hører

• RESPEKTERE

Ens reaktion på det sagte er ofte ikke en umiddelbar
reaktion på det, der bliver sagt i nu’et - men derimod en
reaktion på det, man opfatter bliver sagt

• SUSPENDERE
• TALE

Man skal ikke lytte uden modstand, men være bevidst
om modstanden, mens man lytter

RESPEKTERE
Respektere: At se én gang til
At respektere er at se andre mennesker, deres verdensbilleder og handlinger som legitime
At respektere andre betyder, at man mener, at man kan
lære af og om dem
At respektere er at betragte andre som en del af helheden
At respektere er at anerkende polariseringer uden at
ændre eller rette på dem

Spørg: Hvilke data bliver brugt til at konkludere?

TALE

SUSPENDERE

At tale er ikke kun at give udtryk for sine tanker og
meninger - at tale er at skabe

Suspendere: At strække noget ud, så det bliver synligt
At suspendere betyder, at man giver slip på sin entydige
overbevisning

At tale er også at tie: Ikke alt, hvad der falder én ind,
behøver at blive sagt
Vær ikke bange for stilheden - og vær ikke bange for at
tale
Vær opmærksom på jægeren i dig: Geværet er ladt med
foruddannede tanker og meninger - tænk på kontekst og
konsekvens, når du sigter og skyder
Spørg: Hvad risikerer jeg ved ikke at tale? Og hvad
risikerer jeg ved at tale?

At suspendere betyder, at man anerkender og accepterer,
at der er forskellige verdensbilleder, som er lige legitime
Men man skal ikke undertrykke det, man tænker
Det modsatte af at suspendere er at være 100% sikker
Spørg: Hvad får mig til at opfatte tingene, sådan som jeg
gør?

Figur 6.4: Plancher til 4. feedbacksession

6.7.2: 4. metakommunikation
4. metakommunikationsession var baseret på Eksempel nr. 5, der handler om et projekt, der er
forankret på et af Rigshospitalets øvrige centre – et projekt, som Klinik for Medicinsk Ortopædi
og Rehabilitering oplagt ville kunne bidrage til, men som klinikken ikke var blevet involveret i,
hvilket vakte en del frustration. Klinikken kontaktede selv den ansvarlige for projektet og gjorde
opmærksom på, at det ville være relevant med deltagelse af fysioterapispecialet. Eksemplet blev
primært valgt, fordi det ikke handler om besparelser eller andre politiske emner, som har en
udpræget tendens til at igangsætte konfliktfyldte diskussioner i gruppen. Dermed illustrerer
eksemplet, at gruppen veksler mellem forskellige former for kommunikation, og at gruppen, jf.
afsnit 6.2.3, kan forbrødres i et samlet ”vi” og et fælles syn på omverdenen. Som det var tilfældet
med alle de øvrige udleverede eksempler, var det dog op til gruppen selv at tage fat på de
problemstillinger, som de fandt relevante.

EKSEMPEL NR. 5: KRÆFT OG KROP
- Så er der kræft og krop-projektet. Vi har haft kontakt med NN og har aftalt et møde med den sygeplejerske, som er ansvarlig for projektet, på mandag, og jeg har grund til at være optimistisk, sådan at
det bliver acceptabelt for terapeuterne også. Det kan vi ikke vide, før vi har haft forhandlingen, men
jeg tror, at det ender godt.
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- Jeg har lovet dem, at vi kun er med, hvis vi får indflydelse på programmets sammensætning og
målemetoder.
- Det er klart, at det er også det, der ligger i vores tilbud.
- Og så er det ikke et sygeplejeprojekt, men et tværfagligt projekt, hvor vi er ligeværdige partnere.
- Vi kan ikke komme videre, men NN var da passende beskæmmet over, at han ikke havde haft tanken
før. Han strakte våben med det samme.
- Det kommer jo også an på indholdet. Skal vi gå ind som ligeværdige partnere i et tværfagligt
projekt, så kommer det til at tage længere tid, fordi der er nogle ting, der skal laves om. Og skal de
køre deres halvunderlødige projekt, så kan det godt være, at de er klar, men så bliver det nok derefter.
- Men han var meget ulykkelig ved, at det kunne påvirke samarbejdet, så det gik ham meget på.
- Han er enig i, at indholdet kan forbedres, og det er vores trumf.
- Vi vil selvfølgelig ikke gøre deres projekt lødigt og legitimere det, hvis vi ikke er ordentligt med.
- Hvad er det, vi gør, når ingen kender os eller tænker på os? Er vi ligesom et stykke håndsæbe?
- Du har fuldstændig ret.
- Vi kommer den ene gang efter den anden halsende efter dem, så vi kommer med.
- Jamen, det er da rigtigt, at vi laver noget galt. Vi er ikke markante nok i vores strategi. Vi laver
brandslukning hele tiden. Vi må lave en strategi, så vi kan sige: Det her står vi for. Det er vi ikke gode
nok til. Vi drukner i produktion hele tiden.
- NN havde ikke tænkt på det, og da vi henvendte os, fik han røde ører og indrømmede, at det var
smuttet. Vi kan alle komme i den situation, at vi er så fokuserede på det nære, at vi ikke er
opmærksomme på, at der er andre omkring os, der bør inddrages. Vi kunne sagtens som klinikledelse
gøre det bedre.
- Jo, og i dialog med centerdirektionen, så vi vitterlig bliver repræsenteret i de fem andre centre.
- Jo, men det skal være på handlinger mere end på ord.
- NN skrev i IndenRigs om, hvad det er for noget fysioterapi, vi laver.
- Ja, men vi drukner i produktion.
- Hvem er målgruppen? Hvem er indlagt så længe, at de kan være med?
- Det er dem, der får kemoterapi.
- Er de indlagte eller ambulante?
- Både og. Jeg tror, det ender med at være et fornuftigt projekt, som nok skal lykkes.
- Jeg tror, at en problematik som denne her er ret generel – at man ikke lige tænker på, at man burde
have den og den kategori af personale med. Måske kunne klinikledelsen melde ud til andre
klinikledelser, at nu har det gentagne gange været sådan, og hvis der er andre projekter, så vil vi
gerne inddrages på et tidligt tidspunkt i processen.
- Det er jo ikke sådan, at de i Finsen har haft så mange skiftende fysser, så det undrer mig alligevel…
- Det er fordi, det ikke er sygeplejersker, der står for det.
- NN og fysser var da noget, der hang sammen.
- Men han sidder også og tænker: Ups!
- Sådan som jeg oplevede det, var der ikke noget forsøg på at bortforklare, at det var en smutter. Men
som sagt: Vi kunne sagtens selv gøre det bedre.
- Det er den overordnede repræsentation, de mangler. I det her tilfælde var det to overordnede, der
glemte os.
- Jeg sagde til NN, at jeg undrede mig over, at vi ikke var med, og det svarede hun ikke på.
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- Indtil vi fik deres rapport, var vi jo ikke klar på, i hvilken udstrækning det er vores fagområde, det
handler om.
- Og havde de ikke bedt om lokaler, havde vi ikke fået deres rapport.
- Vi var jo virkelig forbløffede over, at de ville lave ting inden for vores fagområde. Det ligger jo ikke i
overskriften ”krop og kræft”.
- Det, de har brug for til projektet, som vi ikke har tænkt os at stoppe, det er lokalet, spejlsalen, hele
tiden med ganske få pauser, og det må vi så se, om vi kan finde ud af.

Den efterfølgende udvikling i sagen, som eksemplet vedrører, blev det første tema i
metakommunikationen. Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering blev ikke involveret i
projektet, men fremsatte nogle forslag til forbedringer i projektet, hvorefter projektet fortsatte
uden klinikkens deltagelse.
Gruppen gled hurtigt over i en diskussion om selve emnet i eksemplet:
-

-

”Der ligger en blanding af misundelse over, at det ikke er os, der har fundet på det og lavet det,
fordi det synes vi var naturligt, og nu kommer de andre og har fået penge og har gjort det, og de har
nærmest stjålet det lidt, for ideen var jo egentlig vores, men vi har bare ikke rigtigt sådan orket
det.”
”Lige præcis. Det er vores projekt, og det er noget, fysioterapeuterne har snakket om i meget lang
tid, at vi gerne ville, og vi har bare ikke haft fornemmelse af at have nogen platform, og vi har ikke
orket at gøre noget ved det osv., og så kommer der en gruppe sygeplejersker og gør det med penge i
ryggen og opbakning fra direktionen osv. Det er da klart en meget, meget stor, rød klud. Men
samtidig synes jeg også, at vi må kigge på, hvad vi gør, sådan at det her ikke sker igen. Hvordan får
vi skabt os den platform, sådan at når vi har nogle ideer, så gør vi faktisk også noget for at føre dem
ud i livet, frem for at sidde surt tilbage, når der er nogle andre, der har hugget vores ideer og ført
dem ud i livet? Og de har hugget dem uden at vide, at de gjorde det, for de vidste jo ikke, at vi havde
ideen. Den er jo ikke kommet ud af denne her afdeling.”

I klinikrådsgruppen blev denne udflugt væk fra metakommunikationens formål dog et opløftende
tegn på noget, der kunne være udtryk for begyndende proprioception: Efter relativt kort tid
løftede et af gruppemedlemmerne papiret med det udleverede eksempel og gjorde opmærksom
på, at man var kommet væk fra emnet og formålet med metakommunikationen. Dette blev
derefter gjort til genstand for drøftelse i gruppen som et af gruppens svage punkter og en af
årsagerne til, at så mange punkter på dagsordenen ender uden en egentlig konklusion.
Generelt var indtrykket på baggrund af denne metakommunikation dog, at gruppen var blevet
bedre til at se i det spejl, der blev holdt op for dem qua det udleverede eksempel.
Metakommunikationen kom især til at dreje sig om gruppens forhold til omverdenen, som efter
gruppens mening var karakteriseret af et lavt selvværd, der kom til udtryk som frustrationer, når
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bestemte emner kom på dagsordenen. En del gruppemedlemmer knyttede det sammen med de
talrige uafrundede emner og pegede på, at emnerne måske skulle tages på dagsordenen igen på et
senere tidspunkt for at runde dem af:
”Det kører meget på: Hvad er det, vi gør, når ingen kender os eller tænker på os? Er vi ligesom et
stykke håndsæbe? Der kører hele tiden den der med: Er der nogen, der er ved at løbe os over ende?
Hvad er det, vi gør forkert for ikke at være tilstrækkelige? Vi efterspørger, synes jeg, meget i det her:
Hvad gør vi for, at en lignende situation ikke gentager sig? Det er et af de lag, der kører, men den
bliver aldrig rigtigt rundet af. Det er klart, at det gør den så ikke lige i den sammenhæng, for der er
tryk på kedlen. Så tænker jeg, at hvis vi så husker det… Det er måske det, vi skal gøre: Samle den op
næste gang, hvor noget af trykket er dampet lidt af, så vi kan runde den af der i stedet for.”

Andre gruppemedlemmer pegede på, at det var et generelt træk ved gruppen, at man var
mistroisk over for omverdenen, og at terapeutgruppen var karakteriseret ved et lavt selvværd,
som ikke kun kom til udtryk i tværfaglige projekter, men også i mange andre sammenhænge:
-

-

”Men grundlæggende synes jeg, at det handler om det samme alt sammen. Om vi snakker om
besparelser, eller om vi snakker om tiltag, eller om vi snakker om opnormering, eller om vi snakker
om projekter, så handler det om, at vi hele tiden føler os som en meget lille og meget sårbar gruppe,
som ikke er repræsenteret godt nok på alle fronter ude i resten af det store hus. Så kommer der en
eller anden grønthøsterbesparelse, hvor vi skal spare, selv om vores budget ikke er overskredet. Vi
har hele tiden sådan en fornemmelse af, at ’Somebody is out to get us’. Så det er noget med at kigge
på lagene i det og se: Hvad er det så for en modstrategi, vi skal have på alle de forskellige lag. For
jeg synes mange gange, at vi render ned i noget, der ligner det her.”
”Vi handler og reagerer jo også som om, at vi er de eneste, der er udsatte. Alle de andre har nok
luret os. Jeg synes nogle gange, at vores diskussioner bliver udtryk for, at vi har et lavt selvværd. I
hvert fald når vi er ’unter Uns’. De andre skal nok ikke spare lige så meget. De andre har nok
fundet på en eller anden snu udvej, som vi ikke har kunnet. Engang imellem handler vi som en
minoritetsgruppe.”

Vanen tro nåede gruppen dog ikke frem til en konklusion eller til en drøftelse af, hvad man
skulle gøre ved problemet. Det var en enig gruppe, der konstaterede, at man burde sørge for, at
de samme problemer ikke opstod igen og igen og flyttede fokus fra de emner, der var på dagsordenen, men gruppen nåede ikke frem til en drøftelse af mulige løsninger på dette problem.
På andre områder nåede gruppen dog frem til konklusioner og beslutninger. I tråd med forrige
metakommunikation blev ydre faktorer påpeget som medvirkende årsager til gruppens
kommunikationsproblem. Et af de problemer, der blev påpeget, er, at det ikke altid var klart,
hvad formålet med et givent punkt på dagsordenen var, og at der tydeligvis var punkter, der blot
var ment som en orientering, men hvor orienteringen gik over i en diskussion:
”Men jeg synes også, at der er en masse orientering i det her, hvor jeg så egentlig føler, når jeg læser
det her igennem, at vi kommer ind på banen meget hurtigt. Vi når ikke at få hele orienteringen færdig,
før vi begynder at melde ind, og derved bliver orienteringen også splittet op, sådan at vi blander alt
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muligt mystisk ind meget, meget hurtigt. Vi lader ikke orienteringsfasen være overstået først, og så
kan vi kommentere orienteringen. For der kommer noget orientering helt til slut, og det havde været
rart, hvis man havde fået hele pakken, sådan at man kunne kommentere det: Hvordan står vi i forhold
til det? Det er vi måske ikke gode til. Vi bryder ind med det samme og siger Uhh og Ihh og Kommafejl
her osv.”

I forlængelse heraf blev det drøftet, at det måske ikke altid var meningen, at man skulle komme
frem til en konklusion, men at en orientering fra klinikledelsens side i visse sager var
tilstrækkelig. Dette førte til en kort drøftelse af klinikrådets formål. Klinikledelsen pegede i den
forbindelse på, at klinikrådet havde en rådgivende funktion over for klinikledelsen, og at det
derfor var rimeligt, at man kunne drøfte punkter, der i sin essens blot var til orientering.
I forlængelse af de tidligere metakommunikationer, især 3. metakommunikation, blev det
endvidere drøftet, om gruppens tendens til at ryge ud ad adskillige tangenter i en diskussion
kunne hænge sammen med dårlig mødedisciplin, dårlig mødeforberedelse og dårlig ordstyrerfunktion. Som konsekvens heraf traf gruppen beslutning om den første egentlige handlingsændring for at forbedre kommunikationen: Det blev foreslået og besluttet, at de sidste 10
minutter af hvert møde skulle gå til fastlæggelse af en dagsorden for det følgende møde, og at
der skulle indføres en ordstyrerfunktion, som skulle gå på omgang mellem klinikrådsmedlemmerne fra møde til møde. Dette forslag blev iværksat for at løse flere problemer: En
fælles fastlæggelse af næste mødes dagsorden ville have til hensigt at sikre, at alle havde
mulighed for at sætte emner på dagsordenen, som man syntes, der var behov for at få drøftet i
klinikrådet. På den måde ville behovet for at tage disse emner op i forbindelse med de øvrige
punkter på dagsordenen kunne minimeres. Tanken bag indførelsen af ordstyrerfunktionen var, at
der på den måde ville være en ordstyrer, der kunne ”tæmme” tangenterne og give den person, der
skulle fremlægge et punkt, lov til at forestå fremlæggelsen, inden punktet blev drøftet af den
øvrige klinikrådsgruppe. Endelig blev det vedtaget, at det af fremtidige mødeindkaldelser skulle
fremgå, hvad formålet med at sætte et bestemt punkt på dagsordenen var, dvs. om et punkt er til
orientering, om det er et diskussionspunkt, hvor klinikledelsen kan spørge ind til klinikrådets
synspunkter og viden i et bestemt anliggende, eller om det er et beslutningspunkt.
Igen kan man som ved forrige metakommunikationsession stille spørgsmålstegn ved, om en
sådan beslutning, der vedrører ændring af nogle eksterne faktorer, er relevante for dialogudviklingen, fordi de skaber nogle nødvendige rammer om dialogen ved at fjerne irritationsmomenter og andre forstyrrende elementer, eller om det er udtryk for en distancering, hvor
skylden for den manglende dialog tilskrives eksterne faktorer. Set i lyset af, at gruppen forsøgte
at forholde sig til kommunikationen, om end det stadig foregik på et noget overfladisk plan, og
set i lyset af, at gruppen lod til at gå til sagen med åbent sind og med en vilje til at gøre noget ved
kommunikationen, så var det min foreløbige vurdering, at det kunne opfattes som et første skridt
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på vej mod dialogudvikling, idet de eksterne faktorer omkring kommunikationen dels er
væsentlige, dels også er forhold, som det er nemmere at træffe de første beslutninger om ændret
adfærd på klinikrådsmøderne omkring, end forhold der har mere direkte relation til dialogudvikling.
Det mest afgørende i forbindelse med 4. metakommunikation i dialogmæssig henseende var, at
selv om der stadig var langt til en dialog, så havde kommunikationen på intet tidspunkt karakter
af en diskussion eller en debat. Der var ingen indlagte monologer, hverken individuelt eller
gruppevis. Alle var samlet om drøftelsen af de emner, der blev bragt op, og der var ingen, der
forsøgte at vinde samtalen eller presse egne argumenter eller synspunkter igennem. Dermed blev
der demonstreret tegn på, at dele af dialogkompetencen var under udvikling, primært med
hensyn til proprioceptions-, suspensions- og lytteelementerne. På den måde skilte 4. metakommunikationsession sig markant ud fra de øvrige metakommunikationer og fra
kommunikationen på den ikke-faciliterede del af den ordinære møderække.
Som nævnt markerede 5. intervention den sidste af de feedbacksessioner, hvor indholdet var
planlagt på forhånd. På baggrund af de foregående feedbacksessioner og metakommunikationer
skulle indholdet på feedbacksession nr. 5 på 6. intervention altså planlægges i samråd med
klinikrådsgruppen.

6.8: 6. intervention
6. intervention fandt sted den 12. juni 2001. 6. intervention markerede den sidste af de på
forhånd skemalagte interventioner, idet dialogudviklingsforsøget nu havde kørt i det planlagte
halve år. 6. intervention bestod af 5. feedbacksession samt af 5. metakommunikationsession
baseret på endnu et uddelt eksempel på gruppens egen kommunikation.
Som nævnt var 5. feedbacksession den første intervention, hvor indholdet ikke var planlagt på
forhånd. På baggrund af de tidligere feedbacksessioner og metakommunikationsessioner stod det
klart, at der var behov for at betone forståelsen af en samtales dynamik. De tidligere feedbacksessioner havde primært betonet individet, men det stod klart, at der nu også var behov for at
betone samspillet, dynamikken og interaktionen i samtalen. Gruppemedlemmerne havde desuden
i forbindelse med 4. intervention påpeget behovet for at fokusere på dynamikken i gruppen, og
det blev derfor besluttet, at 6. intervention skulle omhandle de roller, gruppemedlemmerne
indtog i forbindelse med klinikrådsmøderne. 6. intervention knyttede således an til Fase 3 i interventionsmodellen (se figur 4.2).
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6.8.1: 5. feedbacksession
Formålet med 5. feedbacksession var at betone en samtales dynamik og de interaktioner, der
finder sted i løbet af en samtale (se figur 6.5). Det var desuden tydeligt, at der stadig var behov
for at øge gruppens bevidsthed omkring kommunikationen og ikke mindst omkring, hvordan
dialogen adskiller sig fra andre samtaleformer (jf. figur 3.1 og 3.2). Til det formål fandt jeg
David Kantors kommunikationsrollemodel velegnet.
David Kantor har på baggrund af sit arbejde som familieterapeut udarbejdet en kommunikationsrollemodel, der består af fire roller; igangsætter (mover), tilhænger (follower), opponent
(opposer) og tilskuer (bystander) (Kantor, 1975). Modellen hviler på en systemteoretisk procesforståelse og er oprindeligt brugt som redskab i familieterapeutiske processer. Senere er
modellen også anvendt til analyse af dialogprocesser, hvor modellen bruges til at forstå
betydningen af de kommunikationsroller, hvert gruppemedlem kan indtage (Isaacs, 1999).
Grundtanken i Kantors model er, at én person kan indtage flere forskellige roller i løbet af en
samtale, men at man typisk vil være disponeret for én eller to af rollerne. Det, der afgør, hvilken
rolle man indtager, er ikke kun individets behov og natur, men også samtalens behov, hvis en
rolle f.eks. er underrepræsenteret i samtalen. Ved at se på, hvordan kommunikationsrollesammensætningen er i en gruppe, kan man forudsige, hvordan samtalen vil forløbe (Isaacs,
1999). Ideen med at bruge modellen i forbindelse med dialogudvikling er, at kommunikationsrollerne kan fungere som et værktøj til at ændre samtalens dynamik.
De fire kommunikationsroller i Kantors model er:
Igangsætteren – som sætter samtalen i gang eller bringer et nyt emne ind i samtalen. Igangsætteren påvirker dermed samtalens fokus.
Tilhængeren – som udtrykker enighed med det synspunkt, igangsætteren har fremført.
Tilhængeren udgør dermed sammen med igangsætteren en symbolsk enhed.
Opponenten – som opfatter den symbolske enhed (og enighed) mellem igangsætteren og
tilhængeren og reagerer kritisk på den. Dermed bliver det synspunkt, som igangsætteren og
tilhængeren står for, udfordret.
Tilskueren – som observerer samtalen. Tilskueren er ikke nødvendigvis en passiv observatør.
Tilskueren deltager dog ikke i samtalen på samme niveau, som de øvrige deltagere, da tilskueren
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ikke tager parti eller tager stilling til det emne, der diskuteres. Tilskueren tilføjer samtalen en ny
dimension eller et nyt perspektiv. En typisk tilskuer er den person, der lytter til de andres
ytringer og fungerer som mægler eller tolk, f.eks. med kommentarer om, at nogle af parterne
taler forbi hinanden, idet tilskueren observerer og analyserer kommunikationen og forholder sig
neutralt til det emne, der drøftes.

DIALOG ER AFHÆNGIG AF:
• INDIVIDUEL OPMÆRKSOMHED, BEVIDSTHED
OG REFLEKSION

KANTOR’S ROLLEMODEL:

• GRUPPENS SAMMENSÆTNING OG ROLLEFORDELING

• DIALOGENS 4 GRUNDELEMENTER

• GRUPPENS DYNAMIK

• ERFARINGER

• EMNET FOR SAMTALEN

1: IGANGSÆTTER

2: TILHÆNGER

ROLLERNE:

DIALOGENS ELEMENTER:

Igangsætter samtalen
Bringer et emne på banen

Er enig
Udgør en symbolsk enhed
sammen med Igangsætter

IGANGSÆTTER

TALE

TILHÆNGER

LYTTE

OPPONENT

RESPEKTERE

TILSKUER

SUSPENDERE

3: OPPONENT

4: TILSKUER

Opfatter enigheden og
reagerer
Kritisk over for enighed
Står symbolsk mellem 1 og 2

Observerer først
Perspektiverer dernæst
Bringer en ny dimension ind
Indtager ikke et standpunkt

ROLLERNES FUNKTION FORTSAT:

GRUPPEDYNAMIKKEN:

Ved at være bevidst om og lytte efter samtalens
rollefordeling kan man forudsige, hvordan samtalen
vil forløbe

BALANCE I ROLLERNE
Et system, hvor én eller flere roller er gjort tavse
eller sat ud af spillet, er et system med problemer:
– Vigtige informationer kommer ikke frem
– Vigtige synspunkter bliver ikke inddraget i
overvejelserne
– Samtalen løber løbsk
– Dialogen blokeres
– Læring bliver hæmmet

INDIVIDET OG
GRUPPEDYNAMIKKEN

• Hver deltager kan indtage hver af de 4 roller

En sund samtale består af alle 4 roller - i balance

Bevidsthed omkring rollefordelingen kan ændre
dynamikken i samtalen

ROLLERNE OG DERES FUNKTION:

• Man kan indtage flere forskellige roller i løbet
af samtalen

• Man er ofte disponeret for at indtage én eller
to af rollerne

• Vigtigt, at rollerne ikke er formelle - der skal
være frihed til at indtage en hvilken som helst
rolle

• Som dialogdeltager har man stærke og svage
sider

• Vigtigt med accept af, at alle roller skal være
repræsenteret

• Vigtigt, at man ikke sidder fast i en bestemt
rolle (fastlåst kommunikationsmønster)

HVORDAN BLIVER MAN BEVIDST OM
SIN EGEN ROLLE?
SPØRG:
• Hvad er stærke og svage sider hos mig og
hos de andre deltagere?
• Hvilken af de 4 roller er jeg bedst til i
tilspidsede situationer?
• Hvilken af de 4 roller skaber problemer for
mig?

– Der blokeres for handlingsmuligheder og løsninger

Figur 6.5: Plancher til 5. feedbacksession

Modellen er baseret på en ligevægtstankegang. I den ”sunde” samtale er alle fire roller
repræsenteret, og det er væsentligt, at der ikke er nogen rolle, der er så underrepræsenteret, at
den ikke kommer til udtryk eller på anden måde er sat ud af spillet. Ethvert gruppemedlem kan
indtage alle fire roller, og nogle gange kan det samme gruppemedlem indtage flere roller i løbet
af én sætning. Kantor påpeger dog, at man ofte har en tendens til at ”sidde fast” i en bestemt
rolle, enten fordi rollen passer til ens natur, eller fordi man har vurderet, at der er behov for, at
man påtager sig en bestemt rolle. En gruppe, hvor en rolle er underrepræsenteret, enten fordi
ingen af gruppemedlemmerne af natur indtager en given rolle, eller fordi gruppen sætter en
bestemt rolle ud af spillet, vil ifølge Kantor være en dysfunktionel gruppe (Kantor, 1975). Især
opponent- og tilskuerrollerne er vigtige. I en gruppe, hvor opponentfunktionen eller tilskuer-
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funktionen er sat ud af spillet, vil væsentlig information eller væsentlige synspunkter ikke
komme frem i gruppen.
David Kantors kommunikationsrollemodel er af Isaacs kædet sammen med dialogens elementer,
således at igangsætteren repræsenterer taleelementet, tilhængeren repræsenterer lytteelementet,
opponenten repræsenterer respektelementet, og tilskueren repræsenterer suspensionselementet
(Isaacs, 1999). Sammenkædningen fremstår hos Isaacs meget summarisk og ikke videre logisk.
Selv om der er åbenlyse sammenhænge mellem Kantor’s kommunikationsroller og dialogens
elementer, forekommer sammenhængen væsentlig mere kompleks, end den 1:1-sammenkædning, Isaacs foretager. Ideelt set består en dialogkompetence af alle dialogens fem elementer
og skal besiddes af alle i gruppen, og det giver derfor ikke megen mening at knytte ét dialogelement til én kommunikationsrolle.
Kantor’s pointe om, at man kan forudsige en samtales forløb ved at analysere fordelingen af
kommunikationsroller i en gruppe, er central, og der kan ses en tæt sammenhæng mellem
fordelingen af kommunikationsroller i en gruppe og samtalens karakter. Således vil tilstedeværelsen af mange igangsættere og opponenter i en gruppe ofte være ensbetydende med en
samtale, der bevæger sig ad debat- eller diskussionssporet, mens en samtale, hvor der er nogenlunde balance i rollerne, vil være et godt udgangspunkt for en dialog. Især er tilskuerrollen
væsentlig i forhold til dialogudvikling, idet tilskueren qua sin iagttagelse og analyse af samtalen
ofte vil forhindre, at samtalen løber af sporet.
Når kommunikationsrollemodellen blev anvendt i klinikrådsgruppen, var det ikke ud fra en
betragtning om, at modellen er et analytisk redskab, der selvstændigt kan bidrage til dialogudvikling, men snarere et redskab, der kan øge bevidstheden om og refleksionen over, hvordan
man selv og andre optræder i kommunikationen, og hvilken effekt det har på samtalens
udvikling. Ved at bibringe gruppen et fokus på over- og underrepræsenterede roller kan
modellen medvirke til at øge gruppemedlemmernes bevidsthed om samtalen og om, hvordan de
selv påvirker samtalens indhold og form. Denne bevidsthed er midlet til at ændre samtalens
dynamik. I forhold til udviklingen af en dialogkompetence er det tanken, at modellen således
primært kan bidrage til øget proprioception og til en mere systemisk tilgang til kommunikationen
og derigennem udvikle de øvrige elementer i dialogkompetencen.
Efter at være blevet præsenteret for kommunikationsrollemodellen var reaktionen fra gruppens
side på 5. feedbacksession, at modellen var et godt analyseredskab, som kunne forklare en del af
de problemer, der var i gruppen. Samtidig var reaktionen, at modellen ville være et godt
supplement til de øvrige dialogudviklingsredskaber, idet der her ville være mulighed for at
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arbejde videre med rollerne. Modellen blev da også flittigt brugt i den efterfølgende metakommunikation.

6.8.2: 5. metakommunikation
Eksempel nr. 6 handler om, at der i forbindelse med akkrediteringsprocessen på Rigshospitalet
stilles krav om pjecer og vejledninger. Det nødvendiggør en opdatering af klinikkens pjecer og af
den pjecemappe, der er retningsgivende for fremstilling af pjecer.
Eksemplet er i modsætning til tidligere udleverede eksempler blevet forsynet med bogstavskoder, således at hvert gruppemedlem er tildelt et bogstav. På den måde kunne anonymiteten
bibeholdes, samtidig med at klinikrådsgruppen havde mulighed for at se dynamikken gruppemedlemmerne imellem. Det valgte eksempel er ikke i sig selv særskilt interessant, men er blot
valgt, fordi mange gruppemedlemmer deltager i drøftelsen, hvilket gør eksemplet velegnet til at
afprøve Kantor’s kommunikationsmodel som analyseværktøj.

EKSEMPEL NR. 6: PJECER
A: Jeg har delt noget omkring akkreditering rundt. I vores dokumentationsgruppe arbejder vi med
akkreditering, hvor denne her standard blev taget op, og der kunne jeg godt tænke mig at høre jeres
bud på det. Denne her standard skal give forståelige instruktioner til patienterne om opfølgning og
kontrol osv. Det, det har kredset sig om, det er, at måske kunne pjecen være en fornuftig ramme til
skriftligt at give de her informationer – f.eks. på bagsiden på pjecen, hvor der var en ramme, som
havde nogle få overskrifter, og man så der på forståelig vis skrev, at opfølgningen lå i det og det. Det
kunne være henvisning til en klinik ude i byen, eller det kunne være at møde i afsnit 3001 den og den
dag. Det er noget, vi akkrediteringsmæssigt skal tage hånd om, så spørgsmålet er, om vi skulle slå to
fluer med ét smæk og tage det med her?
B: Man kunne godt læse det her, som at de skal vide, hvad det er for en genoptræningsplan, der
ligger.
C: Bag på en hel del af vores pjecer har vi en side, der hedder egne noter eller notater. Der kunne
man jo lave en eller anden ramme, hvor man kunne sige, at der skrev man ned. Dels har patienten en
mulighed for at skrive ned, hvad de vil sige, eller hvad de vil spørge om, dels kan de skrive ned,
hvornår de skal komme igen. Den bruger de meget.
B: Kunne man forestille sig, at de fysioterapiklinikker, som vi specielt samarbejder med, at vi fik deres
navne og adresser og telefonnumre på labels, som man kunne klistre på? For vi sender jo nogle af
dem ud i byen.
A: Ja, det ville vi godt kunne.
C: Jamen, går de direkte herfra til Amager Hospital? De går da via en eller anden doktor.
A: En del går videre til en privat fysioterapeut.
C: Ja, den er jeg med på, men dem, som går videre til øvrige H:S-hospitaler, dem sender vi da ikke
videre. Der har de noget med fra egen læge eller fra en afdelingslæge. Vi kan da ikke sende dem
videre.
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A: Man kunne skrive, at den næste opfølgning kunne være på Bispebjerg.
D: Hvorfor er det os, der skal påtage os det? Hvor mange ekstra opgaver, skal vi påtage os? Det er
ikke os, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der udskriver eller viderehenviser patienten.
C: Jeg kan godt skrive ind, at rehabiliteringen foregår på Bispebjerg.
E: Vi må skelne imellem de her pjecer. Pjecer, der udgår til vores egne patienter, og pjecer til
patienter i andre afdelinger. Til de sidste kan vi kun informere om den fysioterapeutiske indsats – så
må vi have en dialog med afdelingerne ved siden af. Og det bør så ligge i deres regi, hvad der sker
efter. Det er dem, der har det lægelige ansvar.
B: Så hvis der var plads til at skrive, så kunne de selv supplere, hvad der var af oplysninger på
stamafdelingen…
F: Jeg kan forstå labels der, hvor vi sender rygpatienterne direkte til klinikkerne, men folk, vi sender
tilbage til Bornholm eller Grønland, der har vi jo ikke nogen label.
E: Jeg mener heller ikke, at det skal være labels. I forvejen er det på grænsen, at vi som hospital
ordinerer noget ude i praksis, og vi skulle helst videregive en information om, hvem vi har samarbejde
og kontakt med, og så må de selv ringe til dem. En anden ting er, at problemet omkring
akkrediteringen… det skal vel bare stå overordnet i pjecemappen. Jeg ved ikke hvor, men i starten har
vi f.eks. noget med, at pjecerne kan inddeles i følgende tre typer… Så kunne man gøre opmærksom på,
at akkrediteringskravene er opfyldt, og så henvise til det. Vi kan jo ikke gå ind i pjecemappen og
beskrive alle akkrediteringskravene. Så det skal være en overordnet formulering.
B: Den formulerer I ind?
A: Ja. Men så forstår jeg ikke, om du mener, at det er gjort med det? Jeg ser stadig for mig, at der i
denne her standard står, at vi skal skabe rammerne for den forståelige instruktion. Er det gjort med
den mundtlige overlevering, eller skal der være skriftlig information?
E: Det skal fremgå af den pjece, der laves, om vi overholder akkrediteringskravene.
A: Kommer vi ikke til at skyde bolden videre?
E: Det er ikke alle pjecer, der skal have den ramme. Nogle er bare rent informative omkring
sygdommen eller formålet med træning. Ikke alle indeholder noget med, at man sikrer det videre
forløb. Men du kan da godt have noget inde i opsætningen. Nu har vi noget, der hedder ”Indledning”
osv. – så kunne man godt have noget, der hedder ”Egne noter”.
G: Den her idé med at lave det, hvis der er plads, den er da helt god. Men det er ikke os, der
bestemmer opfølgning og kontrol. Uanset hvor de går hen, så er det jo ikke os, der gør det. Når vi
laver pjecerne, så er det her jo for så vidt udfyldt, for vi gennemgår jo pjecerne for, om det indeholder
det, vi mener det skal, så der er det med, som vi mener, at de skal gå videre med. Jeg mener ikke, at
der nødvendigvis skal mere til, men det er da meget patientvenligt.
A: Så du mener ikke, at vi skal forholde os til det her?
G: Jeg mener, at vi har forholdt os til den ved at lave pjecen.
C: I alle pjecerne burde vi gøre plads til egne notater. Og det kunne så være en opfølgningsplan eller
gode råd, og så kan man bruge det på den måde, man vil.
G: Ja, men ikke altid. Det er ikke rimeligt at bruge en hel side til det. Tidligere har vi kunnet skrive på
bagsiden, men det kan vi ikke mere.
H: På nogle pjecer vil det være en god idé, at det er der. Det er vores egne patienter. Men du skal jo
lave et stykke papir til de patienter, der skal videre, hvor der er mulighed for at give de der
informationer. De kan få en pjece, og så kan de få et stykke papir med.
B: Nu tænker du på genoptræningsplan.
H: Nej… Jo, det er faktisk det. Der vil jo være nogen, der skal have nogle planer med sig.
F: Det kan jo være, at planen er, at de skal tilbage til deres hjemsygehus.
H: Vi har jo også nogle, der tager direkte hjem herfra.
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A: Har vi en konklusion på det?
C: Ja, at der i videst muligt omfang bliver plads til, at man kan skrive noget selv.

Den efterfølgende metakommunikation var præget af, at gruppemedlemmerne fandt det svært at
applikere ny teori i form af kommunikationsrollemodellen både på den allerede tillærte dialogteori og på det udleverede eksempel. En stor del af metakommunikationen gik således med at
prøve at analysere det udleverede eksempel i forhold til de gennemgåede kommunikationsroller
og finde ud af, hvordan man kan identificere de forskellige kommunikationsroller i eksemplet.
Efter længere tids forsøg på at forstå og anvende kommunikationsrollerne gik gruppen over til at
drøfte klinikrådets sammensætning. Der var udbredt enighed om, at opponentrollen var overrepræsenteret i gruppen, men at den nogle gange blev camoufleret, således at man tilsyneladende
f.eks. agerede som igangsætter eller tilskuer, mens man på undertonen kunne høre, at der
nærmere var tale om en opponent.
Dernæst forsøgte gruppen at kæde kommunikationsrollerne sammen med dialogens elementer.
Især gik samtalen på, hvilken rolle man indtager, når man ”går efter manden og ikke efter
bolden”, og hvilke af dialogens elementer man forbryder sig imod, hvis man går efter manden:
-

-

-

”Vi har en tendens til at gå efter manden og ikke efter bolden. På den måde er vi rendyrkede
opponenter ind imellem. Sådan synes jeg faktisk, at vi har en tendens til, at det er. Som vi har sagt
nogle gange, så kan man ikke lytte med munden fuld af ord. Og når munden er fuld af ord, er der
meget ofte en snert af at gå efter manden i stedet for bolden.”
”Det må så være opponenten, der mangler respekten. At man skal respektere andres meninger. Hvis
diskussionen skal foregå ordentligt, så skal man også kunne respektere, at andre kan have andre
meninger. Og den kan måske knibe lidt ind imellem.”
”Men det er meget sjovt at se på, det her. Man kan se, hvad gruppen mangler. Der er for mange
opponenter, og så mangler man den dimension, der hedder at respektere. Der er for få tilskuere, og
så mangler man den dimension, der hedder at suspendere og træde et skridt tilbage og afvente, hvad
der sker, og høre, hvad folk har på hjerte. Og det er i hvert fald rigtigt, at gruppen her ikke altid er
lige gode til at respektere andres meninger, og vi er bestemt heller ikke gode til at suspendere. De to
ting hænger jo sammen.”

Endelig blev vigtigheden af at kunne skifte mellem de forskellige kommunikationsroller drøftet,
og det blev pointeret fra flere gruppemedlemmers side, at de fleste i gruppen var stærkt
karakteriseret ved én af kommunikationsrollerne, mens de øvrige tre kommunikationsroller ikke
beherskedes så godt. Dermed kom man let til at sidde fast i rollerne med en uheldig effekt på
kommunikationen til følge:
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”Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på at skifte roller. At vi ikke netop graver os ned i en
enkelt rolle og holder den: Jeg skal altid kværulere, eller jeg skal altid dit og dat. Men at man bevidst
prøver at indtage de andre roller og skifte rundt, så vi kommer omkring det. Så bliver accepten og
opmærksomheden på, at man skal lytte til de andre måske også større.”

Gruppens konklusion på denne metakommunikation var, at det var nødvendigt at have flere
tilskuere i gruppen, fordi det er nødvendigt, at alle er med til at gøre hinanden opmærksomme på,
når samtalen tager en uheldig drejning og bliver ukonstruktiv. I forlængelse af den forrige metakommunikation blev det besluttet, at ordstyrerfunktionen skulle have en særlig tilskuerfunktion
og fungere som en slags ”professionel iagttager og tilskuer, der kan holde processen i gang og holde os
lidt i ørerne, så det ikke udarter sig.” Eftersom det i forbindelse med forrige metakommunikation var
besluttet (og effektueret i forbindelse med dette klinikrådsmøde) at indføre en ordstyrerfunktion,
der gik på omgang, ville det også betyde, at alle med tiden ville være pålagt at indtage en
tilskuerrolle.
Der var dog udbredt enighed om, at alle måtte have et selvstændigt ansvar, dels fordi det ville
være en stor opgave at lægge på ordstyrerens skuldre, dels fordi det let kunne blive en sovepude
for de øvrige dialogdeltagere, at ansvaret var placeret et andet sted, og at man som følge heraf
måske ikke ville stille de fornødne spørgsmål til sig selv og til andre:
”Vi kunne sidde med en samling røde kort. Jeg tror, det er en meget stor opgave at give ordstyreren.
Man har hver især et ansvar for selv at agere, og så mener jeg, at nogle gange, når samtalen går på
tværs, så går den jo pludselig mellem to personer, og der har modparten så også et ansvar for at sige:
Nu får du det røde kort, for nu synes jeg, at det, du siger, er uden respekt. Eller: Du er på vej ud af et
sidespor. Eller: Du går efter manden og ikke efter bolden. Osv. Sådan at vi også selv giver feedback
tilbage: Hvordan opfatter jeg det, du siger til mig lige nu?”

I forhold til den forrige metakommunikation var denne metakommunikation præget af en mere
overfladisk og distanceret tilgang til dialogudviklingen. Ligesom i 2. metakommunikation
foregik 5. metakommunikationen mestendels på et teoretisk plan, hvor gruppen primært forholdt
sig til kommunikationsmodellen og til anvendelsen af den som et analytisk redskab. Der var
således ikke megen refleksion over gruppens kommunikation. I forhold til den forrige metakommunikation var der således nærmest tale om et skridt tilbage i forhold til at nærme sig en
dialog. Det hører dog med til forklaringen, at gruppen brugte en del tid og kræfter på at forstå og
anvende kommunikationsrollemodellen på det udleverede eksempel, hvilket ikke levnede megen
tid til refleksion over hverken gruppens kommunikation eller rollefordelingen i gruppen.
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6.9: 7. intervention - midtvejsevaluering
Medio 2001 var det tid til at gøre status på dialogudviklingsforsøgene på Klinik for Medicinsk
Ortopædi og Rehabilitering, eftersom projektet oprindeligt var planlagt til at vare et halvt år. I
forbindelse med et ekstraordinært møde den 19. juni blev projektet foreløbigt evalueret, og der
blev taget stilling til projektets videre færd på klinikken.
Efter et halvt år med dialogudviklingsforsøg stod det klart, at det endnu ikke var lykkedes at
udvikle en egentlig dialog i gruppen, men det var dog samtidig også tydeligt, at gruppen
bevægede sig i retning af en dialog – eller i hvert fald væk fra de ukonstruktive diskussioner og
debatter, som karakteriserede klinikrådsmøderne ved dialogudviklingsprojektets start. Det blev
derfor diskuteret, om gruppen var villig til at fortsætte ca. et halvt år endnu. Meldingen fra
dialogdeltagerne var, at man var begejstret for projektet, og at det havde en mærkbar effekt. De
mest mærkbare effekter var ifølge dialogdeltagerne, at kommunikationen var blevet bedre og
knap så konfliktfyldt, og at man var blevet bedre og hurtigere til at finde løsninger i fællesskab.
På to nylige møder (et ordinært og et ekstraordinært klinikrådsmøde) havde man haft et af de
traditionelt konfliktfyldte emner på dagsordenen, nemlig besparelser, og her havde alle oplevet
en anderledes god og konstruktiv stemning end på tidligere møder, hvor besparelser havde været
på dagsordenen. Man var dog også enige om, at der stadig var lang vej til en dialog og til
opbygningen af en dialogkompetence. Ud fra et gensidigt ønske om fortsat at forsøge at udvikle
dialog i gruppen, blev det vedtaget at fortsætte projektet endnu et halvt år.
En egentlig midtvejsevaluering, hvor første halvårs dialogudviklingsproces blev evalueret, blev
foretaget i forbindelse med 7. intervention efter sommerferien den 21. august 2001. Interventionen bestod udelukkende af feedbacksession nr. 6, som omhandlede en tilbagemelding til
gruppen omkring dialogudviklingsprocessen i det forgangne halve år. Denne tilbagemelding
dannede baggrund for en fælles midtvejsevaluering.
I det følgende gennemgås først forløbet på 6. feedbacksession og gruppens egen opfattelse af
status efter ½ års dialogudviklingsforsøg. Derefter følger midtvejsdiagnosen, som er en analyse
af dialogudviklingsforsøgenes status set ud fra et dialogteoretisk perspektiv. En sådan analyse
burde principielt medtage udviklingen i forbindelse med feedbacksessionerne og metakommunikationerne såvel som udviklingen på den ikke-faciliterede del af de ordinære klinikrådsmøder fra starten i januar til midtvejsevalueringen i august 2001. Udviklingen i forbindelse
med feedback- og metakommunikationsessionerne er dog grundigt behandlet ovenfor, hvorfor
det kun er udviklingen i forbindelse med de ordinære klinikrådsmøder, der medtages i midtvejsdiagnosen, selv om det dog i praksis er svært at holde de to ting adskilt. Midtvejsdiagnosen er
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altså udelukkende en diagnose af gruppens kommunikation på den ikke-faciliterede del af klinikrådsmøderne. På den måde fungerer midtvejsdiagnosen som supplement til den kronologiske
analyse af forløbet, der har fundet sted i de foregående afsnit, og kan således give indtryk af,
hvorvidt udviklingen på feedback- og metakommunikationsessionerne, hvor kommunikationen
har været faciliteret, har smittet af på kommunikationen på den del af klinikrådsmøderne, hvor
kommunikationen ikke har været faciliteret..

6.9.1: 6. feedbacksession
6. feedbacksession fandt som nævnt sted på klinikrådsmødet den 21. august 2001, hvor der stod
en midtvejsevaluering på programmet.
6. feedbacksession bestod af en kort repetition af dialogudviklingens faser, dialogens elementer,
dialogens formål og de faktorer, der påvirker dialogen som f.eks. individuelle faktorer i form af
forskellige verdensbilleder og brugen af kompletteringsmekanismer samt kollektive faktorer i
form af gruppesammensætning og rollefordelingen i forhold til Kantor’s kommunikationsrollemodel.

6.9.2: 6. metakommunikation – Klinikrådsgruppens midtvejsevaluering
Dernæst blev gruppen bedt om at evaluere selve dialogudviklingsmetoden, hvor de forskellige
elementer i dialogudviklingsmodellen skulle evalueres, dvs. feedbacksessionerne, de udleverede
eksempler og selve interventionsmetoden med en ”non-directive facilitator” som proceskonsulent og facilitator. Gruppen blev endvidere bedt om at reflektere over, hvilke elementer der
havde virket særligt godt og måske fremkaldt nogle aha-oplevelser, samt nogle ting, der ikke
havde virket godt.
Endelig blev gruppen bedt om at evaluere resultatet af dialogudviklingsprocessen, dvs. om interventionen havde haft effekt i praksis, og i givet fald på hvilke områder. Gruppen blev også bedt
om at evaluere på hvilke områder, processen ikke havde hjulpet gruppen til at finde løsninger på
de problemer, gruppen på forhånd havde identificeret. Afslutningsvis blev gruppen bedt om at
komme med forslag til den fortsatte dialogudviklingsproces.
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Klinikrådsgruppens overordnede bedømmelse af processen var positiv. Stort set alle var enige
om, at gruppens kommunikation havde udviklet sig noget, men der var også enighed om, at der
stadig var lang vej til en dialog.
Selve interventionsmetoden med brugen af en ”non-directive facilitator” blev ligeledes vurderet
overvejende positivt. Det blev fremhævet som noget positivt, at metoden ikke er så tidskrævende, fordi den er hægtet op på en eksisterende møderække. På den anden side blev det
fremhævet som noget negativt, at processen ville komme til at tage lang tid, eftersom møderne
kun fandt sted hver 14. dag. Nogle ønskede en mere markant og mere styrende facilitatorrolle ud
fra en begrundelse om, at det kunne fremskynde processen. Alle var dog enige om, at det var
nødvendigt med et vist tidsrum imellem interventionerne, idet størstedelen af refleksionen over
kommunikationen ikke fandt sted på selve møderne, men i tidsrummet mellem møderne.
Gruppemedlemmerne var derfor enige om, at hvis man virkelig skulle lære noget, og hvis man
ønskede at holde fast i tanken om hjælp til selvhjælp, så ville der være grænser for, hvor meget
forløbet kunne accelereres.
Gruppen vurderede ligeledes, at kombinationen af feedbacksessioner og metakommunikationsessioner havde virket godt, og at det havde været i forbindelse med udleveringen af eksempler
på gruppens egen kommunikation, hvor der var blevet holdt et spejl op for gruppen, at man
havde haft de største aha-oplevelser:
”Dine oplæg har været med til at få os på sporet og på banen, og så synes jeg specielt, at
eksemplerne… Når du så har givet nogle meget overordnede oplæg og så er kommet og har sagt: Læs
det her eksempel. Så kunne man se: Okay! Det er sådan, vi er. Det er der, det går galt. Er det sådan,
det fungerer? I mange situationer har vi fået aha-oplevelserne der.”

Udover de faste elementer som feedbacksessioner, udleverede eksempler og metakommunikation fremhævede flere af gruppemedlemmerne min tilstedeværelse som ”fluen på
væggen” som noget positivt ved metoden, idet min blotte tilstedeværelse havde været
medvirkende til at skabe en bevidsthed omkring kommunikationen:
”Det har betydet noget, at du har siddet der. Man ved, at du har siddet og skrevet og holdt øje med os
– altså, selv om du ikke har sagt så meget undervejs. Sådan har jeg i hvert fald selv fornemmet det –
at du har siddet bagved. Så har man tænkt sig om en ekstra gang og taget sig sammen i stedet for at
køre ud ad en tangent.”
”Jeg kan godt lide fluen på væggen, der sidder og skriver. Det er det eneste, der fortæller os, at du er
her – i hvert fald når man sidder med ryggen til. Klap-klap-klap, siger det. Så er man godt klar over,
at det ikke bare er os, der sidder her. Jeg tror, det har den effekt i gruppen, at vi dels bedre forstår
hinanden, fordi man hele tiden er opmærksom på, at det er det, der er formålet med, at du sidder her,
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dels at vi måske taler lidt pænere til hinanden, end vi sommetider har gjort, når vi er blevet lidt
hidsige i betrækket.”

Metodisk kunne bemærkningerne udgøre et problem al den stund, at meningen med at være en
flue på væggen jo er, at ens tilstedeværelse ikke bemærkes, og at gruppemedlemmerne skal
opføre sig så ”naturtro” som muligt. Det er generelt ofte en tilsnigelse at tale om ”fluen på
væggen”, idet de observerede ofte er bevidste om observatørens tilstedeværelse, også selv om det
ikke har mærkbar betydning for de observeredes adfærd. Men i et aktionsforskningsprojekt, hvor
forskeren skifter mellem en observatørrolle og en facilitatorrolle, er ”fluen på væggen” ikke kun
en tilsnigelse, men nærmere en utopisk illusion. Det har dog på intet tidspunkt virket som om,
gruppen har været hæmmet eller påvirket af min tilstedeværelse. Til gengæld har ”fluen på
væggen med de klaprende taster fra den bærbare computer” måske været med til at fremme
proprioceptionen, idet mindet om min tilstedeværelse har øget bevidstheden om, hvad formålet
med projektet var og dermed øget den kommunikative bevidsthed.
Et enkelt gruppemedlem fremhævede, at dette element måske på forskellig vis kunne bruges
mere aktivt af gruppen selv:
”Det er rigtigt, at man kan høre din klapren. Nogle gange har jeg været dødnysgerrig for at læse,
hvad det var, vi lige havde sagt. Jeg har tit tænkt, at hvis vi lige kunne få læst det op, så kunne det
være, at vi allerede med det samme kunne have bedret dialogen, for så blev det måske hurtigere klart
for os, at der måske slet ikke var den dialog, vi troede, der var. Jeg ved godt, at det er meningen, at vi
selv skal kunne det, mens vi snakker, men det kan vi jo ikke endnu – nogle gange ser vi det først, når vi
får udleveret eksemplerne. Men måske er det nu mere legitimt at stoppe en diskussion og sige: Sig mig
engang, hvordan ser det ud med dialogen?”

Klinikrådsgruppen var enige om, at især indføringen af en ordstyrerfunktion havde været
betydningsfuld og givet bedre betingelser for dialog på møderne. Det havde gjort, at gruppen var
blevet bedre til at holde sig til emnet – eller i hvert fald komme tilbage til emnet og få det rundet
af.
Enkelte gruppemedlemmer mente, at processen ville have haft gavn af en større afklaring fra
gruppens side omkring formålet med at indgå i dialogudviklingsprojektet, og det fremgik da også
af midtvejsevalueringen, at gruppens indtryk af, hvordan det stod til med kommunikationen, var
en smule forskelligt. Nogle mente, at det ville gå meget godt, hvis man blot blev mere
disciplinerede, andre mente, at der var lang vej igen.
Der var stor enighed i gruppen om, at man havde flyttet sig en del, og at kommunikationen var
blevet bedre. De fleste gruppemedlemmer mente, at man allerede nu havde fået en lidt større
forståelse for de andres verdensbillede:
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”Jeg tror måske også, at vi har lidt mere forståelse for hinanden, og det er nok en følge af det her, at
vi måske lidt bedre forstår, hvad det er for en verden, de andre lever i – for mit vedkommende dem,
der ikke er fysioterapeuter. Det er ikke det samme, som at vi nødvendigvis er enige, men vi lægger
måske lidt mere øre til, end vi har gjort før i tiden, i stedet for at sidde med det inde i hovedet: Nu skal
jeg lige huske, hvad det er, jeg skal sige – og så hører man faktisk ikke efter, hvad det er, de andre
siger.”

Mens flere gruppemedlemmer vurderede processen meget positivt, var der et enkelt gruppemedlem, der mente det modsatte:
”Jeg var jo nok en af de mest negative, inden du kom. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg har så til
gengæld ikke haft noget imod, at du har siddet ovre i hjørnet. Jeg synes ikke, at det har været slemt.
Men jeg tror faktisk ikke, at vi har flyttet os en tøddel. Jeg synes, at det, I kommer med rundt om
bordet her, det er ord, ord, ord, og vi har diskuteret det her før om, at nu skulle vi også lære at tale
ordentligt sammen, og lige så snart det spidser til, så havner vi i nøjagtigt samme lille bås. Det duer
ikke rundt om bordet her, at vi skal gøre det. Vi skal dæleme have noget styring på, for at vi kan blive
rusket ordentligt op af vores små huller, som vi sidder med det lille ben i. Jeg mødte her i sommer en
edderkop, som havde et hul. Den var på størrelse med halvdelen af min hånd. Den sad nede i sit hul,
og så når vejret var godt, så sad den ovenfor, men lige så snart, der var et eller andet, der truede den
– bare en skygge måske – så sagde det ’smut – ned i hullet’. Og så sad den dernede og forsvarede sig.
Og puttede man så en pind ned til den, så kom den op i en vis fart igen, for så skulle den ikke være
der. Sådan føler jeg egentlig, at vi også gør. Når der er fred og ro, så har vi alle sammen siddet oppe
og solet os, men der sker ikke en dyt. Vi har ikke flyttet os en tøddel.”

Argumentet igangsatte dels en diskussion om, hvorvidt gruppen havde flyttet sig, dels en
diskussion omkring behovet for en stærkere styring. De fleste var som nævnt enige i, at der var
sket forbedringer:
”Jeg synes, at vi har flyttet os. Det er da ikke, fordi vi ikke har haft sprængfarlige emner oppe i det
halve år, og der synes jeg faktisk, at vi har klaret det bedre, end vi gjorde for nogle år siden. Jeg synes
faktisk, at vi har rykket os. Men det er et evigt stykke arbejde.”

Gruppen var dog også enige om, at der var langt til en dialog. Det blev diskuteret, at man kun
kan flytte sig så langt, som man er klar til, og at det nok var naturligt, at forbedringerne i
kommunikationen primært viste sig omkring de ikke-sprængfarlige emner først, men at der også
havde været klare tegn på forbedringer omkring de traditionelt konfliktfyldte områder som f.eks.
besparelser, hvor især de sidste møder inden sommerferien blev fremhævet som værende af en
ganske anden karakter end tidligere:
”Man flytter sig jo så langt, som man er klar til. Og vi er jo stadig heller ikke rundt om bordet enige
om, hvor god vores dialog er. Jeg tror, at vi har flyttet os så langt, som vi kunne i en indledningsfase.
Det er jo ikke noget, man gør på tre måneder – og så lige pludselig bliver jeg from som et lam på de
her klinikrådsmøder.”
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”Ja, men hvis vi skal flytte os, så skal vi nok først flytte os på de lidt fredeligere områder, før det
virker på nogle områder, der er lidt mere brændstof i.”

Selv om de fleste mente, at man var på vej til at større forståelse af de andres verdensbillede, var
der dog også udbredt enighed om, at der stadig var langt til en dybereliggende forståelse. Der
udspandt sig i den forbindelse en længere snak omkring betydningen af fagroller, og der var
enighed i gruppen om, at netop fagligheden spiller en central rolle i de respektive verdensbilleder, og at dette kommer tydeligt til udtryk i gruppens håndtering af de problemer, der skal
løses:
”Så snart vi har et problem, er vi meget hurtigt ovre i en faggruppeproblematik. Egentlig skulle det jo
gerne være sådan, at vi som lederteam var sat ud over at være i faggruppeproblematikker – og det er
vi aldrig nogensinde sat ud over, så snart vi har et problem. Så hopper vi med begge ben og arme ned
i vores faggruppeproblematik.”
”Jeg synes, der er meget stor forskel på at have noget som et udgangspunkt – for naturligvis har vi
alle sammen vores faglige ståsted som udgangspunkt – og så til at holde det op foran sig. Og jeg
synes, at når der er krise, så er vi meget slemme til at holde det op foran os. Jeg siger ikke, at vi ikke
har flyttet os i de sidste 5-6 måneder – det mener jeg bestemt, at vi har og stadig gør. Jeg siger bare,
at vi er langt fra målet.”
”Vi sidder jo et ret fast forum her, og vi har alle sammen en rolle, som vi indtager, hver gang vi sætter
os omkring det her bord, og den kunne jeg godt tænke mig at blive konfronteret med – både på det
individuelle plan, men også i gruppen. Jeg oplever i hvert fald, at når der er en eller anden konflikt,
der er ved at spidse til, så indtager vi alle sammen vores stereotype rolle. Hvis vi virkelig skal nogen
vegne herfra, så mener jeg, at vi skal prøve at komme ud over at have den der faste rolle, som vi
falder tilbage i og spiller hver gang. Det kunne virkelig være det revolutionerende skridt, hvis vi kom
ud over vores typerolle hver gang, vi sætter os omkring bordet og er uenige om noget. Så længe vi er
enige, kører det jo fint, men når vi er uenige om noget, så synes jeg, at vi alle sammen falder i nogle
bestemte roller, som vi har opøvet igennem lang tids samarbejde.”

Måske netop derfor blev fagrollerne også nævnt som nøglen til, hvordan gruppen kunne bevæge
sig videre i en positiv retning:
”Bare det, at vi i gruppen her kan have denne her diskussion og kan erkende, at sådan er det, og at vi
vil være tilbøjelige til at hoppe ned i vores egne huller og forsvare vores egne ting gør jo, at vi har
flyttet os ganske meget, og vi kunne da måske dyrke den funktion lidt mere og være lidt mere bevidste,
sådan at vi hjalp hinanden med at prøve at få diskussionerne løftet ud over den somme tider meget
skyttegravsagtige krig, vi af og til har haft, når det går rigtigt alvorligt til. Det er hårdt arbejde for os
alle sammen.”

Som udtryk for tankegangen i dialogudviklingsmodellen om, at modellen fungerer som en
ramme, som hver gruppe selv er med til at udfylde, blev der stillet forslag til den videre proces.
En næsten enig gruppe mente, at man skulle forsøge sig med ”hulbytning” på baggrund af
følgende forslag fra et af gruppemedlemmerne:
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”Jeg fik lige den flyvske tanke, at man måske kunne aftale, at man nok farer ned i hullerne, men bare
aldrig i sit eget hul. At man blev tvunget til at ændre synsvinkel og skulle forsvare nogle andre.”

Ideen blev taget meget positivt op og skal blandt andet ses i lyset af, at flere af gruppemedlemmerne på dette møde havde udtrykt ønske om en tættere opfølgning på blandt andet
Kantor’s kommunikationsrollemodel:
”Jeg synes, ideen med at falde i en andens hul ville være fænomenal. Jeg ved så ikke, hvordan vi
skulle bytte hul, men jeg tror, at det ville være rigtigt, rigtigt sundt for dialogen, hvis man virkelig
prøvede at gøre det.”
”Det kan godt være, at det virker lidt studentikost, men det giver jo en indsigt, fordi man bliver
tvunget til pludselig at gå noget dybere i de andres synsvinkler. Du behøver måske ikke gå så vidt som
til at skifte ud til en læge eller til en ergoterapeut – du kunne jo bare bytte med en af dine arbejdskollegaer, så man på den måde fik en trods alt anden vinkel på tingene.”

Det blev aftalt, at de næste feedbacksessioner og metakommunikationsessioner skulle have en
sådan ”hulbytning” som omdrejningspunkt, og at ”hulbytningen” både skulle vedrøre fagroller
og kommunikationsroller.
Endelig blev graden af styring og den ikke-styrende facilitatorrolle som nævnt gjort til genstand
for diskussion. Der var ikke nogen klar konklusion på dette spørgsmål. Nogle mente, som det
fremgår ovenfor, at en egentlig udvikling i gruppen ville kræve en stærkere interventionsform –
andre mente, at udviklingen var på vej, og at en stærkere styring ikke ville have nogen effekt,
hvis man ikke var klar til at flytte sig. Der var dog udbredt enighed i gruppen om, at man
generelt skal være varsom med en stærkere styring fra facilitators side, hvis det går ud over den
tilstræbte lagring af en dialogkompetence i gruppen.
Afslutningsvis blev det af flere gruppemedlemmer påpeget, at der ville komme til at ligge en
særlig problemstilling i at fastholde den gode udvikling ved dialogudviklingsprojektets sluttidspunkt, når der ikke længere ville være en facilitator til at forestå processen. Der var en
generel bekymring for, at man ville falde tilbage i de gamle roller, specielt omkring de
traditionelt problematiske og konfliktfyldte emner, men der var også en generel vilje til at skabe
nogle rammer, der ville kunne løfte projektet videre efter det næste halve års dialogudviklingsforsøg. Det blev aftalt, at denne problemstilling skulle tages op igen, når projektet nærmede sig
sin afslutning.
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6.9.3: Midtvejsdiagnose
Den egentlige dialogudvikling i klinikrådsgruppen startede med intervention nr. 1 den 3. april
2001. På dette og de efterfølgende fem klinikrådsmøder var der indlagt feedbacksessioner og
metakommunikationsessioner, hvor gruppen primært drøftede de udleverede eksempler på
gruppens egen kommunikation. Den 12. juni fandt den sidste af de på forhånd skemalagte interventioner sted. Der har således været tale om en proces, hvor der har været fokus på
kommunikationen i gruppen siden det første møde den 23. januar, hvor der kun blev observeret,
frem til medio juni, dvs. en periode på ca. fem måneder. Den ”aktive” dialogudviklingsperiode
med intervention i form af feedback og metakommunikation strakte sig over ca. 3½ måned med
en mødeaktivitet hver 14. dag.
Gruppens egen vurdering af denne proces var, at kommunikationen var blevet bedre, at man var
blevet mere opmærksomme på faldgruberne i kommunikationen, at konfliktniveauet var blevet
lavere, og at man var blevet bedre til at styre de eksterne faktorer, der kan genere
kommunikationen. Gruppens vurdering var også, at der stadig var langt til en egentlig dialog, og
at der var rigelig plads til forbedring.
Men hvordan så status på dialogudviklingsforsøgene ud i et dialogteoretisk perspektiv?
Udviklingen på metakommunikationsessionerne fremgår af den kronologiske analyse af de
enkelte interventioner ovenfor. I det følgende gives en analyse af, hvordan udviklingen i
kommunikationen på den ordinære møderække har været. Det er dog svært i praksis at holde
adskilt, idet en del af de ting, der er blevet drøftet eller besluttet i forbindelse med metakommunikationsessionerne, har afspejlet sig på den ikke-faciliterede del af de ordinære klinikrådsmøder. Formålet med denne del af midtvejsdiagnosen er at supplere forløbet på metakommunikationsessionerne med en foreløbig analyse af forløbet på den ikke-faciliterede del af
de ordinære klinikrådsmøder.
Udover de indledende mødeobservationer, som lå til grund for den indledende diagnose, var der
6 ordinære klinikrådsmøder og 1 ekstraordinært klinikrådsmøde inden sommerferien samt et
ordinært klinikrådsmøde den 7. august, hvor midtvejsevalueringen blev aflyst og udskudt på
grund af mange afbud til mødet.
Spørgsmålet i forbindelse med midtvejsdiagnosen er altså, hvor meget af det, der er foregået på
de faciliterede feedbacksessioner og metakommunikationsessioner, er slået igennem på den
”almindelige”,

ikke-faciliterede

kommunikation

på

klinikrådsmøderne?

Udviklingen

i

kommunikationen kan på baggrund af mødeudskrifterne af de ordinære klinikrådsmøder
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beskrives i 3 faser: 1) Små krusninger på overfladen, 2) Implementering af ”eksterne”
kommunikationsredskaber og 3) Mere substantielle ændringer i kommunikationen.
Af de første 2-3 mødeudskrifter, efter at interventionsforsøgene blev igangsat, ses der kun meget
små ændringer i kommunikationen. Kommunikationen har stadig et klart præg af diskussion og
debat, hvor gruppemedlemmerne bruger modpartens argumenter, dissekerer dem og
demonstrerer, at de ikke holder for en nærmere prøvelse. Diskussionerne er ukonstruktive i den
forstand, at der kun træffes få beslutninger, og at de samme emner kommer på dagsordenen på
flere møder i træk, før man på den ene eller anden måde, men oftest fordi en deadline er
faretruende nær, når frem til en beslutning. Det er tydeligt, at gruppen ikke håndterer tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder særlig godt, og at den kommunikative bevidsthed ikke er
stor. På det klinikrådsmøde, der fandt sted i forbindelse med 1. feedbacksession, ses der ingen
tegn på, at gruppemedlemmerne reflekterer over dialogteorien og de ting, der er gennemgået i
feedbacksessionen. Under en drøftelse af, hvorvidt en påkrævet besparelse på ca. 200.000,- kr.
på personalebudgettet er fundet, ligner kommunikationen sig selv fra de indledende mødeobservationer, hvor kommunikationen klart havde karakter af en diskussion/debat:
-

-

-

”Ja, men nu er vi et stykke af vejen. Har I diskuteret i lægekredsen, om der er nogle, der vil have
orlov uden løn?”
”Det er ikke diskuteret aktuelt.”
”Gør I det?”
”Det er ikke en del af lægernes kultur at have orlov uden løn.”
”Det er det heller ikke for andre.”
”Det er uforståeligt, at det kun er terapeuterne, der skal bære det her.”
”Så skal man tænke på, at med det budget, vi har i forvejen, der har lægestaben båret en stor del af
besparelserne. Vi har skåret 1½ sekretær.”
”Den holder ikke en meter. Hvor langt skal vi gå tilbage? Vi har mistet 2/3 af vores normering.
Sidste år nedlagde vi en forskerstilling.”
”Man må se på, hvor meget der er at tage af. Vi har næsten halveret vores sekretærbestand i lægegruppen. Når der er sygdom, er det under pinegrænsen, og det kan ikke hjælpe, at vi ser igennem
fingre med det. Det er en besparelse, der er kørt igennem i forhold til sidste års budget.”
”Men det er rigtigt, hvad NN siger. Vi har mistet mange terapeuter – plus de stillinger, der
tilfældigvis stod ubesat. De røg også i svinget.”
”Jeg mener ikke, at vi skal kigge på historiske data, men det her er meget aktuelt.”
”Hvis I vil have, at en læge skal søge orlov, hvem skal det så være? Én er leder, én er under
uddannelse osv. Hvem skal se på de patienter, vi får? Jeg tager trods alt en stor del af
ambulatoriet.”
”Det er et tilbud, der er lagt ud.”
”Hvis man kan melde ud, at det har været diskuteret i lægegruppen… Hvis man slet ikke diskuterer
det, er signalværdien ikke særlig positiv. Vi andre synes heller ikke, at det er morsomt.”
”Vi er kun fire, hvoraf to er ledere, og én er under uddannelse.”

(…)
- ”Jeg synes, NN er inde på noget essentielt, fordi signalværdien er der. Det kunne jo være to uger
eller sådan noget lignende. Det behøver jo ikke at være halve eller hele år.”
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”Vi ophober afspadsering. Vi kan ikke både bære huller og sende folk i orlov uden løn, og uanset
hvilken personalegruppe det er, så er det noget, der har konsekvenser. Det kunne være 14 dage eller
5 fridage. Fantasien har haft frie vinger. Det er det, det handler om.”
”Når jeg siger, at det ikke har været drøftet på den facon, så er det fordi, at jeg ikke ser nogen
mulighed for at undvære nogen.”
”Men det samme argument kunne vi komme med: Vi kan ikke se, at vi kan undvære nogen, men det
skal vi jo. Nogen skal jo.”
”Jo, men vi er på et plan, hvor en halvering eller et fravær gør det meget sårbart. Og det mener jeg
ikke er acceptabelt. Jeg kan se, at det er et problem, når NN er syg – så er det tæt på ikkefungerende, og det er ikke acceptabelt. Derfor er det meningsløst at diskutere noget, når det på
forhånd…”
”Hvordan klarer I at holde ferie?”
”Den ligger på et tidspunkt, hvor aktiviteten er skåret ned.”
”Den er heller ikke så meget længere, end at hvis I vender tilbage og siger, at vi har kigget i
kortene, og det kan ikke lade sig gøre…”
”Det er sådan set det, jeg siger.”
”Man kan få en anden opfattelse – at I har haft en mening og en beslutning fra start.”
”Jeg har den klare opfattelse, at det er at stikke folk blår i øjnene at diskutere noget, som der ikke er
mulighed for. Det er dårlig ledelse. Jeg kan ikke sige, at der er mulighed for at skære ned og have
yderligere frihed i en sektion, hvor det i forvejen er ikke-fungerende – det mener jeg er utopi og
dårlig ledelse.”
”Det er vigtigt at huske på, at alt over 0 tæller i det her. Jeg kan jo lige så godt blive beskyldt for
dårlig ledelse, når jeg siger, at vi kan bære huller for 200.000,-.”
”Det er lige så dårlig ledelse.”
”Jeg mener det meget alvorligt. Det ligger lige om hjørnet – det er millimeter fra, at jeg bliver
beskyldt for det.”
”Jamen, hvis du ikke gør det, er der nogen, der gør det for dig. Jeg mener, at alt peger på, at vi er
under smertegrænsen i sekretærstaben.”
”Der bliver også skåret i terapeuterne. De skar i normeringen og har ikke taget hensyn til, at der er
weekendvagt.”
”Vi bliver nødt til at se på, hvad der er tilbage. Det kan være, at vi skal tage konsekvensen og så
sige, at så lukker vi den del af det.”

Eksemplet illustrerer en række af diskussions- og debatsporets træk, jf. figur 3.2. Der anlægges
ikke et holistisk perspektiv på besparelsesproblematikken. I stedet brydes problemet ned i
separate dele, som der skelnes skarpt imellem, hvor besparelsesproblemet ikke længere er en
fælles sag, men nærmest pr. automatik bliver opfattet som bestående af dele, der knytter sig til de
forskellige faggrupper. Det fælles besparelsesproblem bliver således opfattet som bestående af et
terapeut-besparelsesproblem, et læge-besparelsesproblem, et sekretær-besparelsesproblem etc.,
og gruppemedlemmerne bruger megen energi på at forsvare deres egen faggruppe mod
besparelser, dels ved deciderede forsvarsreaktioner (f.eks. ”Det er ikke en del af lægernes kultur at
have orlov uden løn”; ”Det er uforståeligt, at det kun er terapeuterne, der skal bære det her” og ”Vi har
mistet mange terapeuter – plus de stillinger, der tilfældigvis stod ubesat”), dels ved at ”anklage” andre
faggrupper for manglende vilje til at finde de nødvendige besparelser og på andre måder rette
fokus mod andre faggrupper end ens egen (f.eks. ”Har I diskuteret i lægekredsen, om der er nogle,
der vil have orlov uden løn? og ”Den holder ikke en meter. Hvor langt skal vi gå tilbage?).
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Kommunikationen er endvidere præget af, at hvert enkelt gruppemedlem går ind i drøftelsen
med det formål at vinde. Dette kommer dels til udtryk ved, at man forsøger at dissekere de
øvrige gruppemedlemmers argumenter for at påvise evt. svagheder (f.eks. ”Hvem skal se på de
patienter, vi får?” og ”Hvordan klarer I at holde ferie?”) dels ved anklager og insinuationer, der ikke
har en klar forbindelse til besparelsesproblematikken (f.eks. ”Man kan få en anden opfattelse – at I
har haft en mening og en beslutning fra start” og ”Det er lige så dårlig ledelse”).
Det er således tydeligt, at gruppemedlemmerne umiddelbart efter 1. feedbacksession falder
tilbage i deres vante kommunikationsmønster. Efterhånden som gruppen har lagt øre til de første
feedbacksessioner, kan man dog høre små henvisninger til dialogteorien og de gennemgåede
temaer fra feedbacksessionerne på den øvrige del af mødet. Der er typisk tale om nogle
eksplicitte hentydninger på et overfladisk niveau, dvs. hentydninger, der indikerer, at gruppemedlemmerne forsøger at træne sig selv i brugen af dialogteoriens tanker og termer, men uden
en egentlig analytisk, reflekterende tilgang til dialogteorien. De har forstået ordene og prøver at
anvende dem på kommunikationen, men uden at trænge ned i substansen. Der er flere eksempler
på dette. På det møde, hvor jeg gennemgik kompletteringsmekanismer og brugen af erfaringer
som fyld, faldt blandt andet følgende bemærkning, hvor et gruppemedlem på humoristisk vis
hentyder til dagens feedbacksession:
”Jeg har en rettelse til referatet. Min ubevidste historie er løbet af med mig i referatet fra sidst, for jeg
skriver en eller anden dato i stedet for en anden dato. Men det er en ubevidst barriere.”

Og i en anden ordveksling faldt en tilsvarende bemærkning, der hentydede til indholdet i den
netop overståede feedbacksession:
-

”Så er der akkrediteringsdelen, som jeg har sat på. Jeg har ikke referatet fra gårsdagens møde, men
skulle vi lige sikre os, at der ikke er nogen hængepartier?”
”Jeg synes ikke, at der er andet end hængepartier.”
”Er der noget, du vil drøfte her?”
”Nej, jeg tror, jeg vil komme med åbent sind og uden tidligere erfaringer.”

På et andet møde henvises der ligeledes tilbage til kompletteringsmekanismerne, men her er
hentydningerne ikke løsrevet fra kommunikationen, men forsøges taget i brug i selve
kommunikationen:
-

”Så har jeg også lige økonomien. Oversigten over de første 3 måneder viser, at vi er i smult vande,
så vi kan gyde olie på vandene, med mindre det forurener.”
”Smult og smult – det ser lovende ud.”
”Er ferieudbetaling med der?”
”Ja, og derfor undrer det mig, at vi har overskud.”
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”Og den anden glædelige ting er, at aktivitetsbudgettet også ser fint ud. Det eneste, jeg kan se, er, at
vores DRG-værdi ikke er så høj som sidste år. Men ellers er der kun godt at sige. Er det ikke rart
engang imellem? I bliver så tavse. Er det de dårlige erfaringer fra tidligere år?”
”Vi skal bare huske at få brugt en masse inden året er omme, for ellers napper de dem næste år.”
”Men i de mange år, vi ikke fik tal, klagede vi over, at det var umuligt at styre, så med de forbehold,
man må tage, må man jo glæde sig over det, der kan ses ud af det.”

På de første møder efter igangsættelsen af interventionsforsøgene er der således kun små
krusninger på overfladen at spore. Ud fra et læringsmæssigt perspektiv er det dog næppe
overraskende, idet terminologi og ny teori skal først læres og lagres, før det kan bruges som
analytiske redskaber.
På de efterfølgende klinikrådsmøder bevæger gruppen sig langsomt ind i en ny fase. Det er
tydeligt at se, at fra møde nr. 8 (dvs. i forbindelse med intervention nr. 4, jf. tabel 6.1) er der et
markant fald i konfliktniveauet. Kommunikationen bærer stadig præg af diskussioner eller
debatter, og der er stadig flere monologer, der er vævet ind i hinanden, men de spidse
bemærkninger og den til tider konfliktfyldte tone er fraværende. Emner, der tidligere ville have
bragt konflikter frem, bliver diskuteret i en mere fredsommelig tone, f.eks. jf. nedenstående
eksempel, hvor man i forbindelse med en diskussion af genoptræningsplaner kommer til at
diskutere fagdomæner:
-

-

”Så snakkede vi en del om genoptræningsplaner, for der er nogle uafklarede ting omkring den lov,
der er vedtaget, og hvor meget den skal tolkes, og H:S har opdaget, at den skal tolkes anderledes,
end kommunen regnede med. Der er lavet et hurtigt arbejde, hvor man prøver at definere, hvad det
er for nogle forpligtelser, loven giver os, så man rent faktisk fra kommunen oplever det sådan, at vi
skal lave den rehabilitering, som patienterne rent fysisk har behov for i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Hvis vi står for hele genoptræningsdelen, så har H:S et problem, og det har vi også.
Kassetænkningen kommer helt tydeligt frem, og politikerne har sagt, at det her koster ingenting – og
det er den afklaring, som H:S har fundet ud af, at de er nødt til at tage alvorligt.”
”Er der nogen planer i forhold til omkostningsneutralitet, som er blevet anfægtet alle steder fra?
Det er jo blevet anfægtet alle steder fra, at det var det ikke.”
”Det er efter min opfattelse en politisk and.”
”Hvad gør vi så?”
”Det er det, H:S prøver at afklare. Hvad er det for nogle forpligtelser, vi har?”
”Vi har principielt de samme problemer alle sammen.”
”Ja, men vores problem er, at vi behandler en del af de patienter, og derfor hænger vi også på
rehabiliteringen.”
”De siger alle sammen, at det ikke kan være ressourceneutralt, så det lyder meget fornuftigt at lave
en beregning på, hvad det koster.”
”Det er en totrinsraket, hvor der først bliver beskrevet, hvordan det ser ud i øjeblikket, og så skal
der tages stilling til, hvad man gør.”
”Er lægerne klar over, at der skal foreligge en plan for patienterne?”
”Hvis lægen skønner, at der skal være en plan, så skal der være én. Lægen skal først skønne, at der
skal være en plan.”
”Det kan koste indlæggelsesdage, og det er jo dyrt at have med. For hvis fyssen på grund af
manglende ressourcer ikke kan lave det, så går der flere dage.”
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”Det er en lægelig plan, der skal foreligge.”
”Det er også en terapeutisk plan, der skal foreligge. Hvis lægen skal lægge en plan på baggrund af
den status, du skal lave, så kan han jo ikke lave sin plan.”
”Jeg synes, det er et problem, at ergoterapeuterne ikke er repræsenteret i udvalget. Det er grotesk.”
”Det er den ene del af det udvalg, der er grotesk. Den anden del er, at Rigshospitalet ikke er med i
det. Man har valgt ikke at gøre det større end højst nødvendigt, fordi det skal gå hurtigt, men jeg er
ret tryg ved det.”

Hvor det tidligere var typisk for gruppen at stille spørgsmål, der havde til formål at påpege
svagheden i andre gruppemedlemmers argumentation, så er spørgsmålene i forbindelse med
ovenstående drøftelse af en mere åben karakter, hvor fokus er på det fælles problem. De tidligere
så markante forsvarsreaktioner er fraværende, og samtalen som helhed er præget af en mere
konstruktiv tilgang til løsningen af et fælles problem.
Det er også tydeligt, at gruppemedlemmerne i denne fase får effektiviseret møderne ved hjælp af
implementering af styringsredskaber, der ikke har noget med dialogudvikling at gøre, men som
kan skabe de nødvendige rammer for dialogudviklingen ved at fjerne nogle irritationsmomenter.
Implementeringen af en ordstyrerfunktion, der går på omgang, og en bedre brug af dagsordenen,
hvor man kan skubbe nogle af de emner, der dukker op i løbet af mødet, men som ikke hører til
et specifikt dagsordenspunkt, hen under ”Eventuelt” eller sætte det på som selvstændigt punkt på
dagsordenen

på

næste

klinikrådsmøde,

er

de

tydeligste

eksempler

på

”eksterne”

kommunikationsredskaber. Det er ikke redskaber, der har noget med dialogteorien eller dialogudvikling som sådan at gøre, men det er redskaber, som gruppen har fundet nødvendige for at
kunne koncentrere sig om dialogen.
Som tidligere nævnt kan det selvfølgelig diskuteres, hvorvidt sådanne påpegninger af ydre
faktorer er udtryk for reelle forhold, der udgør en barriere for dialogudviklingen, eller om det er
udtryk for forsvarsmekanismer, hvor forklaringen på den manglende dialog tilskrives forhold,
der ikke har noget med kommunikationen eller samspillet i gruppen at gøre, således at gruppen
fjerner fokus fra sig selv og fra deres ansvar for kommunikationen. I metakommunikationsessionerne virker det dog ikke som om, gruppen er bange for at tage fat på disse problemstillinger, og det virker mest som om, at implementeringen af disse kommunikationsstyringsredskaber sker, fordi det er nogle relativt enkle redskaber at implementere, samtidig med at det er
redskaber, der kan bringe gruppen et stykke tættere på dialogen. En sådan skabelse af et slags
dialogisk rum, hvor man sørger for, at forstyrrende elementer bliver sluset ud af dialogudviklingsprocessen, svarer til det, Isaacs kalder for dialogens ”container” (Isaacs, 1999).
Dialogens ”container” kræver naturligvis mere end fjernelsen af nogle forstyrrende elementer.
Skabelsen af en ”container” kræver også, at der opbygges tillid blandt gruppemedlemmerne.
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Klinikrådsgruppen bevæger sig således fra små krusninger på overfladen til implementering af
konkrete kommunikationsstyringsredskaber, som ikke har noget med dialogudvikling at gøre,
men som dog – i det omfang der ikke er tale om forsvarsmekanismer – kan være nødvendige for
at skabe de rette betingelser for dialogudviklingen. På dette tidspunkt er gruppen relativt langt fra
en dialog. Kommunikationen har stadig karakter af diskussioner og debatter med indlagte
monologer, men konfliktniveauet er blevet lavere, og gruppen når en smule hurtigere frem til
konklusioner end tidligere. Proprioceptionen er tydeligvis under langsom udvikling, men med
hensyn til dialogens øvrige elementer er der ikke sket synlige forandringer.
På møde nr. 10, dvs. i forbindelse med intervention nr. 6, sker der dog noget afgørende, og
gruppen går tilsyneladende ind i en ny fase af dialogudviklingen, hvor der er tegn på mere
substantielle ændringer i kommunikationen. Tidligere har sparekrav været et emne, der kunne få
gruppen til at eksplodere, men på dette møde er der et eksempel på, at gruppen går mere
konstruktivt til værks.
Situationen på dette møde er, at klinikrådsgruppen – efter at have brugt nogle måneder på at
diskutere, hvordan man kunne finde en besparelse på 200.000,- kr. på personalebudgettet, nu får
at vide, at de skal spare 1,2 mio. kr. på næste års budget. HovedOrtoCentret skal spare i alt 12,3
mio. kr., og Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering skal efter grønthøstermetoden
spare 1,2 mio. kr. Den tidligere besparelse på de ca. 200.000,- kr., som gruppen var blevet lovet
var midlertidig, men som de frygtede ville blive permanent, bliver i samme moment gjort
permanent, men er dog inkluderet i det nye, væsentligt større sparekrav. Der er således tale om
en alvorlig situation og et emne, som tidligere konsekvent har resulteret i diskussioner og
konflikter i klinikrådsgruppen, men som denne gang behandles langt mere konstruktivt end
tidligere:
-

”HovedOrtoCentret har et sparekrav, som handler om ca. 12,3 mio. kr., som skal finansieres ved
reducering i personalerammen. Det viser sig, at de 194.000,-, som vi har fundet på forskellig vis i
år, de er nu blevet udmeldt til, at de skal være permanente, dvs. vi skal løse problemet på en anden
måde, end vi har gjort i år. Den øvelse, vi er blevet sendt hjem med, er at finde ud af, hvad
konsekvenserne er af, at vores klinik skal spare 1,2 mio. kr. næste år. Det er ikke en teoretisk
metode, men hvis man i HovedOrtoCentret valgte grønthøstermetoden, så ville det betyde 1,2 mio.
kr., svarende til 4-5 årsværk. Vi skal beskrive, at hvis vi skal gøre det, hvilke konsekvenser har det
så? Jeg har informeret tillidsmændene i morges, men der er ferie mv. Det, som vi skal snakke om nu,
er, hvad der er af ideer, vi kan lægge frem, og hvad det er for nogle konsekvenser, de ideer så har.
Det må vi sammenskrive, og når NN får tilbagemelding fra alle klinikkerne, så finder hun ud af,
hvordan hun kan skrive det sammen og melder tilbage til direktionen. Det skal afleveres på fredag
på skrift. Jørgen Jørgensen (Rigshospitalets lægelige direktør, red.) har meldt ud til os og H:S, at
det vil bevirke service- og kvalitetsforringelse. Der er også blevet meldt ud, at man sandsynligvis
ikke nedlægger senge – det må ikke gå ud over aktiviteten. Så budskabet er: Det samme arbejde på
færre hænder.”
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”Jeg vil lige korrigere en lille smule: Budskabet var i virkeligheden, at det er ikke nødvendigvis det
samme arbejde, men det må ikke gå ud over vores indtægt. Vi skal prøve at finde nogle steder, hvor
vi kan spare eller lade være med at gøre ting, men uden at det går ud over vores indtægt.”
”Men vi har jo ingen indtægt.”
”Nej, det er rigtigt.”

(…)
- ”Det er klart, at hvis AbdominalCentret skal spare x mia., og de lukker x antal senge, så ved vi det,
men hvis de andre centre siger, at det gør de ikke og opretholder et givent aktivitetsniveau i forhold
til behovsbrevene, så er vores opgave en anden opgave. Vores spareøvelse afhænger af, om
aktiviteten er den samme hos dem, vi servicerer. Derfor er det relevant at vide, hvad der sker i de
centre, vi servicerer.”
- ”Det ved vi ikke, for det foregår i alle centre samtidigt, for alle skal melde tilbage til direktionen.
Jeg ved ikke, om der er nogen, der har overblik over, hvordan de forskellige centre griber det an.
Det kan vi ikke vente på, så vi må gøre det, som vi kan se det p.t. – og så eventuelt justere det
senere.”
- ”Jeg spurgte, om man ville lukke noget, og det generelle svar er, at man ikke lukker senge.”
- ”Vi skal altså løbe hurtigere med færre mennesker.”
- ”Vi har hørt det før, men det sker jo alligevel altid. Så bliver det ikke lukket permanent, men på
grund af rekrutteringsproblemer lukker man alligevel senge. Det må aldrig koste sengedage, men
realiteten er noget andet.”
- ”Vi kan ikke svare, for vi ved det ikke. Vi har spurgt og kan ikke få svar.”
- ”Det kan godt være, at det er en streng mistanke, men jeg tror, at de har bedt alle om at melde ind
uden at få det koordineret. Nu har de peget på, at vi kan finde 4-5 årsværk, og så er jeg bange for,
om de får det koordineret. Jeg har en fornemmelse af et dirty trick: ’Peg på, hvad I selv kan.’
Forstår I, hvad jeg siger.”
- ”Har man været medlem af H:S i nogle år, så kan man ikke andet end at tænke på dirty tricks. Men
vi skal beskrive konsekvenserne – og så må man vælge at pege på de og de konsekvenser. Hvis man
lukker ned på håndkirurgien i ergoterapien og tager en ergoterapeut væk, så får det de
konsekvenser, at der bliver opereret færre, fordi de vil ikke operere, hvis der ikke er ergoterapi
bagefter. Vi skal gøre det realistisk. Vi skal endelig ikke underdrive, men vi skal heller ikke
overdrive det. Det kan jo have dramatiske konsekvenser. Men meldingen fra NN er, at vi bliver ikke
populære, hvis vi piller ved håndkirurgien eller ved onkologien.”
- ”Håndkirurgien skal vi ikke pille ved, og onkologien skal vi heller ikke pille ved. Hvor store
frihedsgrader har vi egentlig, for typisk får vi at vide, at vi skal spare, og når vi så peger, får vi at
vide, at det må vi ikke. Hvilke muligheder har vi? Er de ting, vi lige har fået, øremærkede? Vi kan
ikke både skulle af med så procentvis en stor besparelse og samtidig have en masse øremærkede
ting, vi ikke må pille ved.”
- ”Grunden til onkologien var, at jeg sagde, at hvis man kigger på vores ambulante behandling,
lymfødembehandlingen, så sagde NN, at nu havde vi lige fået to årsværk, og der er stor
opmærksomhed på kræftbehandlingen. Håndkirurgien pegede vi på, for hidtil har håndkirurgerne
sagt, at de ikke vil operere, hvis der ikke er ergoterapi i huset. Frihedsgrader? Det ved jeg ikke. Der
blev hverken sagt ja eller nej.”
- ”Det, vi skal, er, at vi skal melde ind. Vi kan sagtens melde håndkirurgien ind, men det er en død
sild. Så vi kan sagtens tage den med, men vi skal have nogle andre ting, for den er ikke politisk
acceptabel.”
- ”Nu nævnte du mobilisering. Vi har mange typer af mobilisering: Nyopererede, der skal ud af
sengen osv. Der kan vi sige, at det er ikke vores opgave at mobilisere en patient. Der er garanteret
mange timer i det, og der er også mange tab for patienter osv.”
- ”Det skal du så beskrive. ’Konsekvenserne er, at der sker det og det.’”
- ”Der bliver jo brugt mange ressourcer efter operationerne og til at få en patient ud af sengen, som
ikke er decideret fysioterapeutisk optræning, men det kræver alligevel en fysioterapeut.”

238

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

-

-

-

-

-

-

-

Kapitel 6: Dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen

”Vi er jo holdt op med at gå tur med patienterne for mange år siden, og hvis vi piller mobiliseringen
ud… Jeg synes, at vi har mobilisering inden for mange, mange områder, som er vores kerneydelse i
forhold til de indlagte patienter, og jeg mener ikke, at vi kan skære fundamentet af behandlingen til
vores indlagte patienter ud. Hvad er vores funktion på et akut hospital med kort indlæggelse? Hvad
er vores kerneydelse? Hvorfor nedlægger vi ikke ambulant behandling? Vi har primært et ansvar
over for de patienter, der ligger i hospitalets senge. Vi må definere, hvad vores rolle er i sekundærsektoren. Og det er ikke ambulant behandling.”
”Mobilisering er en af vores kerneydelser, og jeg kan også godt forestille mig, at det bliver svært at
måle på. Hvad kan vi spare på det? Jeg har svært ved at se, hvordan vi kan gøre op, hvor mange
timer der er i det. Det er svært at måle på. Det er en svær opgave.”
”Jeg er enig, og det har også været det overordnede mantra i mange år, at vi først og fremmest
skulle tage os af de indlagte patienter. Skulle vi denne gang beskrive al ambulant funktion, for hvis
vi skal være konsekvente… Ja, skulle vi prøve at beskrive, hvad der sker, hvis det bliver skåret væk?
Og så acceptere, at det koster hjerteblod, men alligevel se på, hvad det koster at gå den vej. Det er
jo en bunden opgave, så vi bliver nødt til at prøve.”
”Vi kan også godt være nået dertil, at vi ikke kan mere. Så vi kun beskriver konsekvenserne og ikke
kommer med forslag til, hvor vi skal spare.”
”Ja, der er vel kun hjerteblodet og kerneydelserne tilbage at spare på. Der er vel ikke så meget
andet tilbage. Kunne der være noget på M, hvor vi vil sige, at vi vurderer dem ikke, hvis de ikke skal
være her i mere end tre dage? Kunne der være noget inden for lungeterapien? Kan man lukke lægeambulatoriet én dag om ugen? Alt skal bare op at vende, og noget kommer ned igen. Hvis jeg skal
aflevere en sygehjælper, så skal vi lukke bassinet for mange patienter – og det må vi så beskrive.
Der kan også være portøropgaver, hvor der er brug for rå mandekraft, og hvis vi sparer der, så er
der patienter, der ikke kommer til genoptræning. Er der andre i ambulatoriet? Skal vi sige, at vi ikke
rører mere ved patienterne i ambulatoriet?”
”Det ville så være en konsekvens, at vi ikke kunne imødekomme loven om genoptræning. Hvis vi
lukkede det hele – det ville være en konsekvens, at vi ikke ville have rammerne til at imødekomme
kravene om vores genoptræningsforpligtelse.”
”Jeg synes, vi skal holde genoptræningsloven udenfor, for vi kan med de nuværende rammer ikke
engang modsvare de krav, der er dér. Man skal passe meget på, hvordan man har den med inde, for
det kunne jo godt sende forkerte signaler, hvis vi siger, at så har vi ikke mulighed for at
imødekomme kravene, for så skal vi jo imødekomme kravene, hvis vi bliver holdt status quo. Jeg vil
stadig sige, at jeg synes, vi skal prøve at beskrive konsekvenserne på alle fagområderne, for det skal
vel ikke alle sammen være fysioterapeuter? Det skal beskrives på alle fagområderne. Vi kunne tage
det højere op: Nedlægge Børneklinikken, så kunne NN få min stilling, og I kunne smide mig ud.”
”Ellers tak!”
”Jeg mener bare, at vi skal være meget kreative. Plus at hvis vi tager noget af det ambulante, så er
vi sikre på at kunne alliere os med nogen. Patientforeninger etc.”

(…)
- ”Du efterspørger, så vidt jeg kan høre, noget med noget slagkraft i – noget, der strategisk ikke er
sjovt at tage imod. Jeg ved ikke, om det er en god idé, så får vi den jo bare tilbage med besked om,
at vi skal kigge et andet sted.”
(…)
- ”Jeg synes, at vi skal gøre det, som vi synes er det rigtige. Det kan godt være, at vi får det tilbage i
hovedet – men vi skal tage det, vi kan stå inde for.”
- ”Ja. Vores argumentation skal holde. Vi kan kun gisne, men vi kan ikke lægge lig eller tal på bordet.
Men vi kan godt beskrive, hvad der sker, hvis lymfødempatienterne ikke kommer herind, eller hvis
børnene ikke kommer herind, men på gråzoneopgaverne kan vi ikke lave en konsekvensberegning,
som kan holde vand.”
- ”Opgaven er nu, at vi går ud nu i vores respektive klinikker og kigger på det og skriver
konsekvenser på så meget som muligt?”
- ”Ja.
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”Hvis budget bliver det taget af, hvis vi siger, at vi kun skal bruge en halv portør?”
”Jeg kan ikke love dig noget, men den var oppe i går. Jeg sagde i går, at jeg har en portør, og ham
kan jeg ikke røre ved, fordi han også går på OP. Svaret er, at så må jeg sætte mig sammen med NN
og NN. Men hvis det er vores patienter, så er det os, der sparer.”
”Jeg vil gerne ind på det, som NN bragte op – om vi skal spare de indlagte eller de ambulante. Jeg
synes, der er for meget politik i det med, hvor vi kan få opbakning fra. Jeg synes hellere, man skulle
anlægge synspunktet: Hvilke ydelser er så specielle, at det kun er terapeuter, der kan udføre det?
Og så må besparelserne ligge på andre områder, og så må det være op til andre at finde ud af, om
vi skal lade det være, eller om de funktioner skal overgå til andre. Jeg synes, det er forkert at
betragte det som det terapeutiske kerneområde. Nogle ting er blevet så almindelige, at andre også
kan udføre dem.”
”Jeg hører, hvad du siger – men jeg mener, det er to forskellige ting. Der er stor forskel på
fysioterapeutisk mobilisering og sygeplejemobilisering. Jeg synes, det er svært. Det er rigtigt nok, at
der er flere gråzoneområder, og man kan stille spørgsmålstegn ved kerneydelserne, men det er en
tværgående funktion. En fysioterapeut og en sygeplejerske kan begge sørge for mobilisering. Men
det kan kun være en fysioterapeut, der giver McKenzie-behandling. Hvad er det så for en rolle, vi
har på det her hospital? Vi har også en rolle inden for det tværfaglige samarbejde. Vi udfører
samme funktioner, men ser på det med forskellige øjne.”

Eksemplet viser tydeligt et markant lavere konfliktniveau i et ellers traditionelt konfliktfyldt
emne. I modsætning til tidligere brydes besparelsesproblemet ikke ned i faggrupperelaterede
dele. Der er ingen anklager eller beskyldninger, og der er ingen, der forsøger at lægge andre
gruppemedlemmer ordene i munden. Der er ingen dissekering af andre gruppemedlemmers
argumentation med det formål at påvise svaghederne i andres argumentation for på den måde
selv at vinde.
Eksemplet taler for sig selv og må betragtes i sin helhed, men en central bemærkning, der
illustrerer, at gruppen har flyttet sig fra diskussions- og debatsporet i retning af dialogsporet, er
følgende bemærkning: ”Du efterspørger, så vidt jeg kan høre, noget med noget slagkraft i – noget, der
strategisk ikke er sjovt at tage imod. Jeg ved ikke, om det er en god idé, for så får vi den jo bare tilbage med
besked om, at vi skal kigge et andet sted.” Her spørges der indirekte ind til, om man har forstået
andres ytringer korrekt i stedet for at skyde andre motiver og holdninger i skoene, og i stedet for
at påpege svaghederne i argumentationen eller på en konfliktfyldt måde erklære sig uenig med
andre, argumenteres der mere respektfuldt med påpegning af de reelle bekymringer, man kan
have ved en bestemt løsningsmodel. Det er således en langt mere holistisk og konstruktiv
kommunikation, end tilfældet har været i andre tidligere besparelsesdiskussioner.
Eksemplet illustrerer også, at der ses tegn på udvikling af flere af dialogens elementer. Gruppens
øgede kommunikative bevidsthed giver en indikation af, at proprioceptionsevnen er under
yderligere udvikling. Det samme gælder jf. ovenfor ligeledes tale- og respektelementerne. Der er
også tydelige tegn på, at evnen til at lytte er under udvikling. Det er dog ikke alle elementerne i
en dialogkompetence, der kan spores i eksemplet. En grundig udforskning af parternes
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forskellige verdensbilleder finder ikke sted, og lytteelementet bruges tilsyneladende kun til at
lytte til, hvad andre siger – ikke til at lytte til den indre stemme, hvilket ville være en nødvendig
forudsætning for udforskningen af andres og eget verdensbillede. På samme måde er der heller
ikke eksplicitte tegn på den suspension, der er nødvendig for at kunne udvikle en dialog. Disse to
elementer i dialogkompetencen er dog også de sværeste elementer at finde eksplicitte eksempler
på i kommunikationen, og det er derfor svært at vurdere, om der finder en egentlig lytning
og/eller suspension i dialogmæssig henseende sted. Alt i alt må det dog konkluderes, at selv om
gruppen er tæt på en dialog, når de ikke i eksemplet her frem til et fælles tredje.
Ifølge flere af klinikrådsmedlemmerne var der på et efterfølgende ekstraordinært klinikrådsmøde
(hvor jeg ikke deltog), hvor det nye sparekrav var eneste punkt på dagsordenen, samme gode,
konstruktive stemning, og flere af klinikrådsmedlemmerne gav udtryk for, at disse to møder var
de første møder i meget lang tid, hvor man var gået nærmest opløftet fra et klinikrådsmøde med
så alvorlige emner på dagsordenen.
Konklusionen på en midtvejsdiagnose må dermed blive, at gruppens udvikling bedst kan
beskrives i tre faser: 1) Små krusninger på overfladen, 2) Implementering af ”eksterne”
kommunikationsstyringsredskaber og 3) Mere substantielle ændringer i kommunikationen. Der
er på dette tidspunkt stadig et stykke vej til en mere konstant dialog, men der er sket nogle
afgørende ændringer i gruppens kommunikation. Konfliktniveauet er aftagende, man når
hurtigere frem til fælles beslutninger, og vigtigst af alt: Kommunikationen har på de sidste møder
i denne del af dialogudviklingsprocessen ændret markant karakter fra diskussions- og debatsporet – ikke til et permanent dialogspor, men til et konstruktivt samtalespor, der kunne være et
skridt i retning af en dialog, og hvor der i glimt ses tegn på udviklingen af en dialogkompetence.
Som nævnt aftalte gruppen allerede inden sommerferien, at dialogudviklingsforsøgene skulle
fortsætte endnu et halvt år. Det næste halve års udvikling i gruppen vil vise, om det første halve
års udvikling er en udvikling i retning af en dialog.

6.10: 8. intervention
8. intervention fandt sted den 4. september 2001 og bestod af feedbacksession nr. 7 samt af
metakommunikation nr. 7. Efter en længere sommerferiepause og en midtvejsevaluering var det
tid til at genoptage dialogudviklingsforsøgene. Jf. 6. intervention var den del af interventionsforløbet, hvor indholdet af de enkelte interventioner på forhånd var planlagt, overstået, og
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interventionernes indhold blev nu i højere grad end tidligere planlagt i tæt samspil med gruppemedlemmerne.

6.10.1: 7. feedbacksession
I forlængelse af 6. intervention, hvor Kantor’s kommunikationsroller var omdrejningspunktet, og
i forlængelse af midtvejsevalueringen, hvor behovet for ”hulbytning” og betydningen af fagroller
blev drøftet, var det besluttet, at omdrejningspunktet for 7. feedbacksession skulle være et
rollespil, der aktivt forsøgte at ruske gruppemedlemmerne ud af deres gængse fagroller. Det blev
derfor aftalt, at gruppemedlemmerne på hele mødet så vidt muligt skulle tale og argumentere ud
fra en ny fagrolle, som blev tildelt dem ved mødets start.
Det er klart, at man i et sådant rollespil ikke lærer at tænke i en anden fagrolle end den, man selv
tilhører. Målet med rollespillet er således ikke at lære en læge at tænke som en fysioterapeut etc.,
men at forsøge at blødgøre de stive faggrænser og frem for alt øge forståelsen for de verdensbilleder, der er repræsenteret i en gruppe. Rollebytningen er dermed tænkt som et redskab til at
nå frem til et fælles tredje, idet rollebytningen tjener en række formål, der hænger sammen med
dialogudviklingsmodellens fokusområder (jf. figur 4.2).
Rollebytningen er således for det første et redskab til selvrefleksion, hvor det enkelte gruppemedlem har lejlighed til at reflektere over verdensbilleders indhold og natur og over, hvor meget
ens fagrolle betyder for de verdensbilleder, der er repræsenteret i klinikrådsgruppen, og over,
hvor stor betydning ens faglige tilhørsforhold har for ens verdensbillede og dermed for ens måde
at kommunikere på. Dette knytter an til de to første faser i dialogudviklingsmodellen.
For det andet – og primært – er rollebytningen et redskab til eliminering af fordomme og
gensidig korrektion af forforståelser og verdensbilleder, jf. dialogudviklingsmodellens fase 3.
Ved at bytte roller og efterfølgende metakommunikere om rollebytningen er det tanken, at
gruppemedlemmerne får lejlighed til at give hinanden feedback på, hvorvidt man har ramt en
fagrolle præcist eller ej. F.eks. kan en fysioterapeut således få lejlighed til at fortælle en læge, der
har fået til opgave at agere fysioterapeut, hvorvidt lægen har ramt fysioterapeutens opfattelse af
eget fag og verdensbillede eller ej.
Rollebytningen tjener dermed det formål at udvikle alle elementerne i dialogkompetencen,
herunder især proprioception og suspension.
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2

Rollefordelingen på klinikrådsmødet i forbindelse med 8. intervention var som følger:

Nuværende fagrolle

Tildelt fagrolle

Fysioterapeut
Læge
Overfysioterapeut
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Læge
Adm. overlæge
Fysioterapeut
Figur 6.6: Rollespilsfordeling i forbindelse med 7. feedbacksession

Ved mødets start blev der givet en kort introduktion til formålet med fagrollebytningen, og
derefter blev der uddelt navneskilte, hvoraf den pågældendes fagrolle fremgik. Gruppemedlemmerne fik at vide, at de tildelte fagroller skulle holdes under hele klinikrådsmødet. Ved
mødets slutning skulle rollebytningen drøftes og evalueres.

6.10.2: 7. metakommunikation
Emnet for 7. metakommunikation var dels en drøftelse af den betydning, fagroller har for
kommunikationen i gruppen, dels en drøftelse og en evaluering af den fagrollebytning, der var
emnet for 7. metakommunikation.
Rollebytningen på hele det ordinære klinikrådsmøde fandt sted i en meget humoristisk og løftet
stemning. Det at skulle indtræde i en anden fagrolle end ens sædvanlige fagrolle gav anledning
til mange morsomme bemærkninger. Som eksempel på den meget løftede stemning kan nævnes,
at den adm. overlæges telefon ringede under mødet, hvorefter han tog den og højlydt
proklamerede: ”Det er fysioterapeut N.N.!” Det var således tydeligvis svært for gruppen seriøst
at indtage de tildelte fagroller, hvilket gruppemedlemmerne også gav udtryk for under metakommunikationen. Den løftede stemning var dog også et tydeligt tegn på den tryghed, der
herskede i gruppen, og den grundlæggende gode stemning, der var, trods det til tider høje
konfliktniveau.
Evalueringen af fagrollebytningen fyldte mest i metakommunikationen.

2

Fordelingen i tabellen ser skæv ud, men det skyldes, at ikke alle klinikrådsmedlemmer var til stede. En fraværende
fysioterapeut skulle have haft tildelt en lægerolle, mens en fraværende læge skulle have haft tildelt en fysioterapeutrolle.
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Enkelte gruppemedlemmer mente, at det generelt var for svært at indtage en anden fagrolle,
mens andre gruppemedlemmer mente, at det især var svært, fordi de punkter, der var på
dagsordenen ved dette møde, mest var af orienterende karakter. Det betød, at der ikke var så stor
lejlighed til at argumentere ud fra den tildelte fagrolle, men at man var henvist til at stille
spørgsmål til orienteringen ud fra den tildelte fagrolle. Alle gruppemedlemmer faldt da også flere
gange ud af deres tildelte fagrolle og ind i deres normale fagrolle i løbet af mødet.
Der var dog også udbredt enighed om, at selv om det var svært ikke at falde ud af den tildelte
fagrolle, så var det nyttigt engang imellem at prøve at forsvare andres synspunkter, og selv om
punkterne på dagsordenen mest var af orienterende karakter, så gav det alligevel anledning til
refleksion:
”Jeg synes især, at det var svært omkring det at stille spørgsmål. Nogle af de spørgsmål, man gerne
vil stille, dem ville jeg måske ikke stille som ergoterapeut. Hver gang starter man på spørgsmålet, og
så tænker man: Hov, det ville jeg egentlig slet ikke have spurgt om, hvis jeg var ergoterapeut. Det er
svært at komme i nogle andres sko.”

Det blev af flere fremhævet, at dette burde give anledning til en dialog omkring, hvorvidt man
har forstået den tildelte fagrolle rigtigt:
”I den situation kunne man jo så tillade sig at spørge den pågældende, om man lægger dem ordene i
munden. Men det er jo et spil, og jeg tror, at vi skal øve os nogle gange, før vi rigtigt får værdien af
det. Men jeg synes, at det er meget nyttigt engang imellem at skulle forsvare andres synspunkter.”

Gruppens konklusion på rollebytningen var således, at det havde været svært, og der blev i lyset
af den meget løftede stemning sat spørgsmålstegn ved nytteeffekten af rollebytningen. En næsten
enig gruppe konkluderede dog, at det nok mest var et spørgsmål om øvelse, og at det ville være
nyttigt at gentage forsøget med rollebytningen, da det utvivlsomt over tid ville bidrage til øget,
gensidig forståelse:
”Det er vigtigt, at vi har muligheden og metoden i en situation, hvor man siger: Det her kan blive
svært, og der er vi nødt til at være lidt bedre til at se hinandens baggrund, og nu prøver vi så ved at
lade forskellige andre forsvare synspunkterne. Men hvis modellen virkelig skal virke – dvs. hvis den
skal virke, når det bliver svært, og når der virkelig står noget på spil – kræver det så ikke, at vi har
øvet os lidt på nogle situationer, hvor det ikke er helt så farligt?”

I første omgang vedtog gruppen dog, at det næste rollespil ikke skulle vedrøre fagrollerne, men
at man i stedet ville forsøge sig med et rollespil baseret på Kantor’s kommunikationsroller.
Karakteristisk for metakommunikation nr. 7 var, at gruppen stort set kun forholdt sig til den
anvendte metode og det konkrete resultat af rollebytningen og ikke til deres egen
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kommunikation. Selv om oplægget til metakommunikationen efter gruppens ønske også
indeholdt en drøftelse af fagrollernes betydning for gruppens kommunikation, så var det som
nævnt drøftelsen og evalueringen af selve fagrollebytningen, der fyldte mest i metakommunikationen. Set i lyset af udviklingen før sommerferien, hvor gruppen havde nogle meget
udbytterige metakommunikationsessioner, kan en sådan distanceret og teoretisk metakommunikation virke som et tilbageskridt.
Paradoksalt nok viste metakommunikation nr. 7 dog tegn på en ganske anderledes
kommunikation end tidligere. Kommunikationen i forbindelse med metakommunikationsessionen havde således ikke karakter af den oprindelige kommunikationsform med mange
debatter og diskussioner med indlagte monologer. Når et gruppemedlem sagde noget, blev det
fulgt op af de andre gruppemedlemmer, og ved metakommunikationsessionens afslutning var der
ikke nogen løse ender, og man nåede frem til en konklusion, som et enigt klinikråd kunne slutte
op omkring. Dermed adskilte kommunikationen på metakommunikationsessionen sig væsentligt
fra den oprindelige kommunikation på den ikke-faciliterede del af de ordinære klinikrådsmøder.
Emnet var ganske vist ikke sprængfarligt, og netop når gruppen ikke forholdt sig til egen
kommunikation, men snarere til selve metoden og resultatet heraf, må det formodes, at det var
relativt nemmere at nå til enighed omkring disse temaer, end hvis der var tale om et mere
sprængfarligt emne, men ikke desto mindre kunne der altså ses tegn på et markant skifte i
gruppens kommunikation i forbindelse med metakommunikation nr. 7.
Dette skifte sås ikke kun ud fra en bedømmelse af samtalens karakter, men også ud fra en
bedømmelse af gruppemedlemmernes dialogkompetence. Især omkring lytteelementet var det
tydeligt, at der var sket forandringer, selv om det dog stadig mest handlede om at lytte til andre
og ikke så meget om at lytte til sin egen indre stemme. Der sås også forandringer omkring
respektelementet, hvor det var tydeligt, at respekten for de øvrige gruppemedlemmer, deres
faglighed og deres verdensbilleder var større end tidligere. Samtidig udviste samtlige gruppemedlemmer tegn på en høj grad af proprioception og suspension.
Derudover er det væsentligt at pointere, at selv om gruppemedlemmerne ikke metakommunikerede om gruppens kommunikation, og selv om de kun i ringe omfang fik drøftet
fagrollernes betydning for gruppens kommunikation, men i stedet drøftede rollespillet som
øvelse eller metode, så deltog de engageret i drøftelserne, og der var ingen træthed i forhold til
dialogudviklingsprojektet at spore. Der kunne således hele tiden fornemmes en vilje til at
forbedre kommunikationen. Den manglende metakommunikation skyldtes formentlig ikke en
manglende vilje til at metakommunikere, men kan tilskrives, at gruppemedlemmerne måtte
bruge en del energi på selve rollespillet.
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Som afslutning på metakommunikation nr. 7 blev det af en enig gruppe besluttet, at næste
feedback- og metakommunikationsession skulle have et rollespil baseret på Kantor’s
kommunikationsroller som omdrejningspunkt.

6.11: 9. intervention
9. intervention fandt sted den 18. september 2001. 9. intervention bestod af 8. feedbacksession
og 8. metakommunikation.
Efter gruppens ønske var formålet med 9. intervention at fortsætte med ”hulbytningen”. Hvor
emnet for 8. intervention var fagrollebytning, skulle emnet for 9. intervention være Kantor’s
kommunikationsroller, som blev introduceret i forbindelse med 6. intervention.

6.11.1: 8. feedbacksession
8. feedbacksession indeholdt en kort repetition af Kantor’s kommunikationsroller, som var
struktureret omkring de samme plancher som i 5. feedbacksession (jf. afsnit 6.8.1). Herefter blev
dialogteorien kædet sammen med kommunikationsrollerne, og det blev forklaret, hvordan de
forskellige elementer i dialogkompetencen hænger sammen med Kantor’s kommunikationsroller,
og hvordan en analyse af tilstedeværelsen af Kantor’s kommunikationsroller i en gruppe kan
være med til at forudsige samtalens forløb. Efter få afklarende spørgsmål blev gruppen
introduceret til dagens rollespil.
Formålet med rollespillet var tosidet: For det første skulle gruppemedlemmernes proprioception
øges, især med henblik på en øget refleksion omkring dynamikken i samtalen. For det andet
skulle gruppemedlemmerne dæmpe eventuelle præferencer for en enkelt af kommunikationsrollerne ved at udvide deres kommunikationsrollerepertoire. På forhånd var det uden gruppens
indblanding blevet vurderet, hvilken rolle de enkelte gruppemedlemmer havde størst tendens til
3

at indtage. Denne rolle var dagens ”minus-rolle”, dvs. den rolle, som de under ingen
omstændigheder måtte indtage under rollespillet. Der var til gengæld frit valg mellem de øvrige
kommunikationsroller. ”Minus-rollen” blev skrevet på et navneskilt, således at såvel det enkelte
3

”Minus-rollen” var for de fleste gruppemedlemmers vedkommende svær at bestemme, idet mange af gruppemedlemmerne
havde to nogenlunde foretrukne kommunikationsroller. Således var en stor del af gruppemedlemmerne i næsten lige høj grad
igangsættere og opponenter. ”Minus-rollen” blev i disse tilfælde bestemt ud fra et skøn om, hvilken af de to roller, der var mest
fremtrædende.
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gruppemedlem som hele den øvrige gruppe kunne se, hvilken ”minus-rolle” man selv og de
øvrige deltagere var blevet tildelt. På den måde var der lagt op til en vis selvjustits i gruppen,
hvormed det ville være legitimt for alle at gribe ind, hvis et gruppemedlem trådte ind i sin
”minus-rolle”. Rollerne var fordelt således, at der var to ”minus-tilhængere”, to ”minus4

opponenter”, en ”minus-igangsætter” samt en minus-tilskuer.

Da det erfaringsmæssigt var vanskeligt for gruppen at holde koncentrationen på de tildelte roller
over et helt klinikrådsmøde, blev det aftalt, at gruppen kun anvendte rollespillet på nogle enkelte
5

punkter på dagsordenen.

Rollespillet blev evalueret i slutningen af mødet i forbindelse med 8. metakommunikation, og
oplægget til metakommunikationen var udover en evaluering af rollespillet også en drøftelse af
sammensætningen af kommunikationsroller i klinikrådsgruppen og den betydning, det har for
gruppens kommunikation.

6.11.2: 8. metakommunikation
8. metakommunikation bestod som nævnt dels af rollespillet, der fandt sted i forbindelse med to
af punkterne på det ordinære klinikrådsmøde, dels af den egentlige metakommunikationsession,
som fandt sted i slutningen af klinikrådsmødet.
Reaktionen på kommunikationsrollespillet mindede en del om reaktionen på fagrollebytningen i
forbindelse med 7. metakommunikation. Gruppen følte, at det var svært at holde de tildelte
roller, men der var generel enighed om, at det var noget nemmere at eksperimentere med
kommunikationsrollerne end med fagrollerne. Der var også enighed i gruppen om, at tildelingen
af ”minus-roller” ramte plet i forhold til de enkelte gruppemedlemmers foretrukne
kommunikationsrolle. Gruppemedlemmerne mente samtidig, at rollespillet havde været givtigt
og lærerigt.

4

Ikke hele klinikrådsgruppen var til stede. Udover de ovennævnte ”minus-roller” var det planen, at der skulle have været
yderligere en ”minus-igangsætter” samt to ”minus-tilskuere”. Fordelingen af kommunikationsroller er ikke helt ligelig, idet
minus-rollerne afspejler gruppens normale sammensætning med mange igangsættere og opponenter og en pæn del tilskuere. Dog
var det afgørende, at alle roller var repræsenteret.
5
De to dagsordenspunkter, hvor rollespillet blev afprøvet, drejede sig dels om opfølgning på besparelses-situationen, dels om en
drøftelse af en problemstilling omkring eksterne, autoriserede behandlere. Gruppen valgte selv disse to dagsordenspunkter til
rollespillet, men det blev fra min side betinget, at gruppen ikke måtte vælge ufarlige orienteringspunkter.
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Gruppen udtrykte endnu engang ønske om en mere direkte facilitering, primært fordi de efter
eget udsagn fandt det svært at holde sig inden for rammerne af rollespillet, og nogle gange endda
fandt det svært at vide, om de holdt sig inden for rammerne eller ej.
Gruppens problemer med at holde sig inden for rammerne af rollebytningen kan dog ikke kun
tilskrives, at det er svært at være bevidst om sin kommunikationsrolle. Flere gange i løbet af
rollebytningen blev der henvist til den ”minus-rolle”, den enkelte var tildelt, ofte i en humoristisk
tone, hvor en person, der var minus-tilhænger, f.eks. sagde: ”Jeg må ikke være enig i det, du siger, og
det falder mig svært ikke at benytte chancen.” På samme vis blev der ofte også henvist til en af de
roller, en given person godt måtte indtage, f.eks.: ”Jeg vil gerne have lov at være tilhænger.” De
fleste af gruppemedlemmerne var dermed tydeligt bevidste omkring deres kommunikationsroller. Flere gange i løbet af rollebytningen blev der oven i købet tydeligt og bevidst manipuleret
med rollebytningen, f.eks. da en minus-opponent følte tydelig trang til at gribe ind i samtalen og
opponere under dække af tilskuerrollen og i stedet for f.eks. at sige: ”Det er jeg ikke enig i”, sagde
vedkommende: ”Jeg vil prøve at perspektivere en lille smule og sige, at jeg ikke er sikker på, at I har
tænkt jer godt nok om.”
I løbet af metakommunikationen begyndte jeg således at tvivle på, om gruppemedlemmerne reelt
havde behov for direkte intervention for at holde dem selv på sporet, eller om ønsket mere gik
på, at de ikke selv ville gribe ind over for personer, der faldt tilbage i deres ”minus-rolle” – nogle
gange med et tydeligt manipulerende formål. Direkte adspurgt om dette, vedgik flere af gruppemedlemmerne, at de sagtens kunne forholde sig til kommunikationsrollerne, mens de
diskuterede, og at de ofte ”faldt i” med vilje, fordi ”det tjente et godt formål”:
”Det ville nok være mere effektivt, hvis du sad med ved bordet og holdt det røde kort op engang
imellem, så det blev tydeligere. Jeg kan da godt høre mig selv falde i, og jeg kan også godt høre andre
falde i, men det tjener jo en god sag, så derfor tillader vi det.”

Rollebytningsforsøget understregede dette. Rollespillet fandt sted under to punkter på dagsordenen, og under begge punkter var der en tendens til, at gruppemedlemmerne indledningsvis
holdt sig fra deres ”minus-roller”, men efterhånden som gruppen kom mere ind i diskussionen,
faldt de mere og mere ud af rollespillet og ind i deres ”minus-roller”. Det er selvfølgelig
forventeligt, at gruppemedlemmerne falder tilbage i den vante måde at kommunikere på, når der
står noget på spil, idet det tager tid at lære at kommunikere på en anden måde. Gruppens reaktion
med at gå tilbage til den vante måde at kommunikere på kan dog have andre årsager. Til tider
virkede det som om, gruppemedlemmerne meget bevidst og nærmest manipulerende valgte at gå
ind i deres ”minus-rolle”, og at årsagen ikke så meget skulle findes i en manglende kompetence
til at indtage en af de øvrige kommunikationsroller, dvs. at den valgte kommunikationsform ikke
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var i mangel af en bedre måde at kommunikere på, men i et helt bevidst valg om at kommunikere
på lige netop denne måde.
På nogle punkter lykkedes det dog i hvert fald midlertidigt at få brudt en del af gruppens vante
kommunikationsmønster i forbindelse med kommunikationsrollespillet. Selv om også dette
rollespil bød på vanskeligheder, blev det dog vurderet som positivt af samtlige gruppemedlemmer. Nogle mente, at det var mere håndgribeligt end fagrollespillet i 7. metakommunikation, mens andre mente, at begge typer rollespil var nødvendige, men at fagrollespillet gav anledning til større refleksion omkring betydningen af verdensbilleder, og at der
derfor lå en større nøgle til forandring i fagrollespillet end i kommunikationsrollespillet:
”Man kan ikke springe det over med at forsøge at bytte fagroller. Det betyder nemlig, at man sætter
sig ind i de andres tankegange, og det er man pisket til at gøre. Det er nødvendigt, for ellers hopper
man tilbage i hullerne, når der kommer noget ubehageligt.”

Karakteristisk for denne og den forrige metakommunikationsession var, at der slet ikke blev
metakommunikeret. I forbindelse med metakommunikationsessionen blev der som i forrige
metakommunikationsession udelukkende kommunikeret omkring interventionsmetoden og selve
rollespillet, men gruppen forholdt sig ikke til egen kommunikation. En mulig forklaring kan
være, at der i så lang en proces, vil være en del tilbagefald, som kan skyldes alt fra modstand
mod forandring til harmløse læringsbarrierer eller perioder med regrediering, hvor ny læring
lagres, og hvor gamle vaner og rutiner blusser op. En anden mulig forklaring kan være en vis
metakommunikationstræthed, der skyldes, at det tager længere tid for gruppen i praksis at ændre
kommunikationsmønstret, end det tager at erkende behovet for en ændring. Gruppemedlemmerne kan derfor godt være enige om behovet for en ændring i kommunikationen, og de
kan også være enige om, hvilke årsager der ligger til grund for kommunikationsproblemerne,
men det tager lang tid at finde og implementere løsninger på problemerne, og det tager endnu
længere tid, før disse tiltag manifesterer sig i ændringer i kommunikationen. Metakommunikationsessionerne kan derfor være præget af gentagelser og inerti. Det var dog
påfaldende, at gruppen i denne og forrige metakommunikationsession hverken af sig selv eller på
gentagne opfordringer drøftede og reflekterede over gruppens kommunikation, når metakommunikationen tidligere har forløbet fint. Set i bagklogskabens lys burde dette have været
gjort til genstand for metakommunikationen, hvor jeg som facilitator burde have spurgt ind til
denne ændring i stedet for blot at gentage ønsket om, at gruppen skulle forholde sig til egen
kommunikation.
Det var dog karakteristisk for metakommunikationsession nr. 8, at gruppen i lighed med forrige
metakommunikationsession viste tegn på en markant anderledes kommunikation end ved dialog249
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projektets start. Kommunikationen i forbindelse med metakommunikationsessionen lå langt fra
debat- og diskussionssporet, ligesom der også var klare tegn på udvikling af en dialogkompetence. Kommunikationen var således konstruktiv med klare tegn på proprioception,
suspension samt en bedre lytte-, tale- og respektkompetence end tidligere.
Som afslutning på 8. metakommunikation blev det aftalt, at gruppen i mit fravær de næste ca. 2
måneder selv skulle prøve at arbejde videre med dialogudviklingen på de næste klinikrådsmøder
og her være særligt opmærksom på såvel fagrolle- som kommunikationsrolleproblematikken.
Eftersom dialogudviklingsprojektet nærmede sig sin afslutning, blev det desuden aftalt, at 10.
intervention skulle bygges op efter samme skabelon som de tidlige interventioner med
udlevering af et eksempel på gruppens egen kommunikation, idet gruppen udtrykte ønske om at
drøfte et eksempel, der var hentet forholdsvis sent i forløbet, således at de også på denne måde
kunne danne sig et indtryk af udviklingen i kommunikationen.

6.12: 10. intervention
10. intervention fandt sted den 27. november 2001. Efter godt 2 måneders interventionspause,
hvor gruppen selv havde haft til opgave at holde hånd i hanke med dialogudviklingen, var det nu
tid til en sidste gang at vende tilbage til den oprindelige metode, hvor der ved hjælp af
udlevering af et eksempel på gruppens egen kommunikation blev holdt et spejl op for gruppen.
10. intervention bestod således af 9. feedbacksession og 9. metakommunikation, hvor
omdrejningspunktet var eksempel nr. 7 på gruppens egen kommunikation.

6.12.1: 9. feedbacksession
9. feedbacksession var ganske kort og indeholdt blot en genintroduktion af formålet med at
udlevere eksempler på gruppens egen kommunikation samt en kort repetition af dialogens
elementer. Dernæst fik gruppen forklaret baggrunden for valget af eksemplet, jf. afsnit 6.12.2.

6.12.2: 9. metakommunikation
Eksempel nr. 7 omhandler som udgangspunkt godkendelse af referat fra et foregående klinikrådsmøde. Som det fremgår af eksemplet, udvikler godkendelsen sig til en længere diskussion
om besparelser. Eksemplet er hentet fra mødeobservation nr. 18, 30. oktober 2001, dvs. relativt
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sent i dialogudviklingsforløbet. Eksemplet er valgt, fordi det illustrerer en typisk diskussion i
klinikrådsgruppen, når bølgerne går højt. Det er også valgt, fordi denne type af diskussioner var
hyppigere i starten af projektet, mens gruppen efterfølgende havde været bedre til at håndtere
sådanne diskussioner. Eksemplet illustrerer således også, at gruppen på et forholdsvis sent
tidspunkt i forløbet, hvor de tidligere har håndteret sådanne diskussioner mere konstruktivt,
falder tilbage til tidligere tiders måde at kommunikere på. Der er dermed tale om et eksempel,
der skuer tilbage til tidligere tiders kommunikation, men som samtidig illustrerer nogle af de
centrale problemer i kommunikationen, som gruppen i hele projektet har skullet håndtere.

EKSEMPEL NR. 7: GODKENDELSE AF REFERAT
- Nederst på side 1 står der: (læser højt) Det er vel også lymfødempatienterne?
- Grunden til, at de ikke har været med, er, at de sådan set er på plads.
- Er der kaution til lymfødempatienter, som kommer udefra? Nej, der er da ej. Der er da ikke kaution
for terapeutydelserne. Der er kaution til lægeydelserne.
- Kaution til terapeutydelserne findes ikke. Vi skal have kaution, så vi kan kræve nogle penge, og det
bliver efter samme model, som vi har gennemført til lymfødempatienterne. Der har vi beregnet, hvor
mange eftersyn der skal være i sådan et forløb, så vi kan få pengene hjem.
- Jeg troede bare, at vi var begyndt at løse problemet ordentligt.
- Det ligger langt uden for vores rækkevidde. Så referatet er godt nok? Er I andre enige?
- Jo.
- På side 2 står der noget omkring referatet fra dialogmødet: ”… der er opstillet forskellige modeller
til besparelser…”. Hvad er det for andre områder, og hvad er det for ydelser, der ikke kan tilbydes?
- Den samlede klinik skal spare de penge, og hvis ikke lægesektoren kan, så må man finde dem et
andet sted.
- Og det er terapeuterne?
- Jeg har ikke fantasi til andet.
- Jamen, så skriv, at det er terapeuterne.
- Hvordan kan det lade sig gøre, at terapeuterne kan, og lægerne ikke kan? Hvordan kan man kunne i
én sektor og ikke i en anden?
- Det er ikke så svært. I den ene sektor har du folk, du ikke kan fyre, fordi de er tjenestemandsansatte.
- Hvordan kan det være tilfældet? Der er vel ikke udelukkende tjenestemænd?
- Nej, men den overordnede besked er, at i den sammenhæng er det sådan, verden ser ud.
- Så lader man altså som om, alle læger er tjenestemænd?
- Nej, men i dette tilfælde kan man ikke…
- … fyre en læge, men man kan bare fyre en terapeut? Hvis du siger, at det er en lodret ordre fra
direktionen, så undrer jeg mig over, at der ikke er en stillingtagen til det i referatet.
- Det er fordi, det ikke er afklaret.
- Vi har hele tiden meldt ud, at det er to i lægesektoren og resten i terapeutsektoren.
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- Det må kunne lade sig gøre lige godt i begge sektorer, så det må være klinikledelsens diskussion med
direktionen, at det ikke kan lade sig gøre i begge sektorer. Jeg forstår så bare ikke, at det bare
kommer direkte ind i referatet uden diskussion.
- Det står sådan, fordi der ikke er taget endelig stilling, fordi sagen ikke er endeligt afklaret.
- Så vi har ikke drøftet det endnu?
- Den er ikke afklaret.
- Så den er ikke drøftet?
- Jo, det er den, men den er ikke afklaret. Det er vel ikke svært at forstå?
- Overhovedet ikke. Jeg vil bare ikke have, at det pludselig hedder sig, at det ikke kan lade sig gøre i
lægesektoren, og derfor må det kunne lade sig gøre i terapeutsektoren.
- Det er vel det, der står mellem linierne? At det kan lade sig gøre i terapeutsektoren, altså?
- Ja, det er rigtigt. Og det kan være tilfældet.
- ?? (her blev der snakket for stærkt til, at den stakkels flue på væggen kunne nå at følge med!).
- Jeg kan ikke se løsningen. Der er en række uacceptable ting, og du kan ikke parallelisere
fuldstændigt.
- Hvad snakker I egentlig om?
- Det er helt uacceptabelt. Det, han siger, er, at lægerne er langt vigtigere end fysioterapeuterne.
- Det er ikke en acceptabel udlægning af det, jeg siger.
- Det er da utroligt vigtigt. Hvad er det, der står imellem linierne? Står der nu, at det skal være en
terapeut i stedet for? Jeg kan da kun være enig i, at det må vi diskutere. Jeg vil gerne spørge: Der
står, at der er opstillet forskellige modeller… Er det modeller for, hvordan det kan lade sig gøre i
lægesektoren, eller er det dem, vi har snakket om? Hvad ligger der i det?
- Der ligger blandt andet diskussionen om en seniorordning. De elementer er ikke på plads på dette
tidspunkt, og derfor er det ikke differentieret ud. Den overordnede melding er, at vi skal finde de
penge inden for klinikken.
- Ja, det kan jeg godt forstå, men som terapeut bliver man bange for, at der skal findes en terapeut
mere.
- Det er også muligt.
- Det er måske to, hvis det skal dække en lægeløn ind?
- Hvornår ved I, hvad den endelige løsning bliver?
- Det kan jeg ikke fortælle dig – jeg ved det ikke.
- Jo nærmere vi kommer, jo sværere bliver det at finde en løsning. Jeg går ikke ud fra, at lægesektoren
skal lade være med at spare?
- Nu må jeg lige sige noget. Der er opstillet forskellige modeller, men de har aldrig været meldt ud.
Det er rigtigt, hvad du siger. Vi har presset på siden sommerferien. Vi har en idé om, hvordan vi kan
spare to terapeuter, og hvis vi pludselig skal spare 3 terapeuter, så må vi lave det hele om. Det giver
nogle dårlige arbejdsforhold for os. Hvis der er nogen, der tror, at de kan blive, og vi så må sige:
”Bad luck”… Det duer ikke. Derfor haster det enormt meget.
- Det er rigtigt, at tiden er ved at blive et stigende problem. Det er jeg fuldstændig enig i. Men efter
min mening må vi gøre tingene på en fornuftig måde. Der er ikke tradition for at diskutere
personalesager i detaljer. Det synes jeg godt, at vi kan respektere fortsat.
- Men når der står, at der er opstillet forskellige modeller, så burde det måske uddybes, at der
diskuteres forskellige modeller med direktionen? Ellers kunne man opfatte det, som at det har været
diskuteret i dette forum.
- Det står under et punkt, der hedder ”Dialogmødereferat”.
- Men det skal gøres på en fornuftig måde. Vi har kun 6 uger tilbage, for så er det jul. Og det går ud
over terapeutsektoren.
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- Har du lavet dine notater til referatet? Hvad ønsker I så skulle stå der?
- Det er både, hvad der står nu, men også hvad det betyder på længere sigt. Nu er der meldt noget ud.
Selvfølgelig ændrer tiderne sig, men det giver en usikkerhed over for staben. Hvad sker der nu med
fys-/ergoterapien? Der er langt fra to til fire terapeuter.
- Det er også uacceptabelt.
- Vi ved ikke noget. Vi venter bare. Det næste, vi så hører, er, at det så ikke umiddelbart ser ud som
om, det kan gå op på den måde, man gerne vil have, og så er det os, der skal spare. Det er ikke særligt
tilfredsstillende. Det er ikke lige meget for vores planlægning og heller ikke for vores ferieplanlægning. Det er en masse praktiske og meget håndgribelige problemer, vi står med – udover at vi
ikke synes, det er rimeligt.
- Vi skal holde øje med udgangspunktet. Der står ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Det er ikke
afklaret. Der drøftes forskellige modeller. Det er et signal, som jeg da heller ikke kan acceptere, fordi
det strider imod det, vi har snakket om – nemlig brevet fra RH til H:S-direktionen, hvor man gør
opmærksom på, at det er ulogisk, at man sparer på en tværgående funktion. Jeg synes, det er et loyalt
referat. Jeg kan kun beklage, at vi ikke har kunnet blive færdige, men det har vi altså ikke. Det hænger
sammen med, at vi har prioriteret, at det skal gå ordentligt for sig, og det plejer vi også at sørge for,
at det gør i terapeutsektoren.
- Selvfølgelig skal det gå ordentligt for sig, men det kan ende med, at det ikke går ordentligt for sig i
terapien.
- Vi skal ud og fyre, og der er nogle, der har en måneds varsel. Det er fire terapeuter, vi snakker om
nu.
- Jeg ved ikke, hvor de fire kommer fra?
- Jeg regner bare. En overlægeløn svarer til to terapeuter.
- Det er at tale mod bedre vidende. Problemet er, at vi skal reducere vores normering med én
overlæge. Den proces har vi ikke på plads. Til gengæld – og det ved jeg, at vi har meldt ud i den
sammenhæng – kan vi holde en reservelægestilling vakant i et år. Så det er mod bedre vidende at
snakke om fire. Det har aldrig været på tale. Og nu synes jeg, at vi skal stoppe her.
- Du spørger, hvor de kommer fra.
- Ja, men det er en fløjtende urimelig udlægning, når vi har snakket om flere modeller.
- Det var noget med den der uddannelsesstilling på Hornbæk. Jeg kan godt huske, at det har været
oppe, men jeg erindrer ikke, at det så var en løsning.
- Jeg beklager, at jeg blev lidt skarp. Jeg synes blot, at vi bevæger os på et lidt uacceptabelt niveau.
Det er rigtigt, at vi har drøftet det, og der er ikke taget en beslutning, men den er lagt på bordet som
en mulighed. Det er den mulighed, vi har for at spare på en anstændig måde. Jeg kan godt forstå, at I
reagerer, men jeg kan ikke forstå, at I reagerer så voldsomt. Sagen er uafklaret, og jeg vil ikke gå ind
i detaljer.
- Så synes jeg så også, at noget, som man kan udlede af det her, er, at dialogen fra lægesiden om,
hvordan man har tænkt sig at gøre det her, ikke har været god nok. Jeg kan godt acceptere, at man
ikke diskuterer personalesager i detaljer, men det her er et lederforum. Et langt stykke af vejen er det
fint nok, men det kunne have været bedre belyst, når der sidder fire terapeuter, som ikke ved, hvad det
er for nogle modeller, der er tale om. Og så reagerer vi voldsomt, fordi historien fortæller os noget.
Det er jo ikke noget, der pludselig kommer dumpende ned fra himlen, at vi tænker: Nu er det os igen.
Man er på mærkerne, når man ser muligheden for, at et mønster gentager sig.
- Jeg kan ikke tilføje noget nyt til oplysning af sagen. Jeg synes egentlig, at den har illustreret sig selv
meget godt.

Efter gennemlæsningen af eksemplet blev gruppen bedt om at diskutere eksemplet med
udgangspunkt i to spørgsmål: 1) Hvad er det for faktorer, der hæmmer gruppens udvikling af
dialog og 2) Hvilke løsninger og redskaber kan hjælpe gruppen videre på vej mod dialog?
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Sidstnævnte spørgsmål blev stillet, fordi gruppen i forbindelse med tidligere metakommunikationsessioner havde udtrykt bekymring med hensyn til fase 4 i dialogudviklingsmodellen, dvs. den cementering af dialogkompetencen, der skulle sikre fortsat udvikling i retning
af dialog og bevarelse af den opnåede dialogkompetence, når der ikke længere ville være en
facilitator til at forestå dialogudviklingen. Selv om gruppen endnu ikke havde udviklet en solid
dialogkompetence, var det således på tide at overveje, hvordan en genfrysning af den ændring i
gruppens kommunikation, der på dette tidspunkt havde fundet sted, kunne faciliteres.
Klinikrådsgruppens overordnede konklusion på 9. metakommunikationsession var, at der over
tid var sket ændringer i klinikrådets kommunikations- og arbejdsform, men at der stadig var
”rigelig plads til forbedring”, og at gruppen stadig i en del tilfælde kommunikerede
uhensigtsmæssigt.
Metakommunikationen omkring hvilke faktorer, der var hæmmende for gruppens
udvikling af dialog, resulterede i følgende centrale pointer:
Kommunikationen er præget af mange gentagelser. Ansvaret for gentagelser var gruppemedlemmerne enige om at placere både hos spørgsmålsstilleren og hos svargiveren. Der var også
enighed om, at gentagelserne og det tonefald, der lå i gentagelserne, var med til at gøre
kommunikationen ubehagelig og ukonstruktiv:
”I virkeligheden bliver den samme ting sagt tre eller fire gange. Og så siger jeg: Hvorfor gør den det?
Fordi man måske ikke får et klart svar. Så man kan jo gøre sig selv eller gruppen en tjeneste ved dels
at stille nogle klare spørgsmål, og dels ved at give nogle klare svar. Jeg kan godt huske denne her
diskussion, og jeg syntes, at den var meget mere end ubehagelig. Man kan komme med nogle klare
svar fra begge sider, og man kan komme med nogle klare spørgsmål fra begge sider. Og måske sige
på en pæn og ordentlig måde: Hvad er det egentlig, man går efter? Men man bliver ved med at hugge
efter hinanden. Man behøver ikke at sige de samme ting 5 gange.”
”I det må man jo så tage i betragtning, at der åbenbart – på tværs af bordet – ind imellem absolut
ikke er tilfredshed med de svar, man får. Hvis nogen stiller det samme spørgsmål igen og igen og igen
og igen, så må det jo hænge sammen med, at man ikke er tilfreds med det svar, man får – og så kan
man så enten vælge at lægge hele ansvaret over på spørgsmålsstilleren, men man kan også vælge at
sige, at der er et ansvar på begge sider – både hos svargiveren og hos spørgsmålsstilleren.”

Gentagelserne og den nævnte søgen efter et tilfredsstillende svar afspejler, at en del gruppemedlemmer stadig til tider går ind i en diskussion for at vinde. Metakommunikationen gav
anledning til en drøftelse af trangen til at vinde en diskussion, som blev kædet sammen med, at
der måske herskede en vis uvilje imod ledelsens beslutningsret:
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”Jeg siger ikke, at man skal korte diskussionen ned på den måde, men man kunne godt gøre klart fra
ledelsens side – eller fra svarside – at dette er svaret indtil nu, og vi kommer ikke længere. Og så må
man måske også ind imellem acceptere, at vi får ikke mere at vide, selv om vi synes, det er afsindigt
upraktisk af de og de grunde.”

Fra flere sider blev det understreget, at det er vigtigt, at man ikke går ind i samtalen for at vinde,
fordi det ellers bliver svært at ændre ved de holdninger, der præger gruppen og de enkelte
gruppemedlemmer. Dette blev af flere gruppemedlemmer kædet sammen med læring: Hvis man
går ind i en diskussion for at vinde, er læringsudbyttet ringe, fordi man bruger tid og energi på at
forsvare sit eget synspunkt i stedet for at være åben og lydhør over for andres synspunkter:
”Ind imellem sidder jeg også med en fornemmelse af, at der forventes, at man som leder har svar på
alt. Klinikrådet vil jeg da gerne kunne bruge til at søge rådgivning på spørgsmål, som jeg netop ikke
har et svar på, og hvor jeg derfor gerne vil have hjælp, fordi I er anderledes end jeg og tænker
anderledes end jeg. Det er netop derfor, det er spændende at diskutere her, fordi der er så mange
holdninger – og så kan man få hjælp til at danne sin egen. Måske ender jeg med at gå ud af døren
med en helt anden holdning, end da jeg kom ind – og det ser jeg ikke som et nederlag. Jeg ser det
snarere, som at jeg måske er blevet klogere. Vi er måske tilsammen blevet klogere. Det synes jeg er
væsentligt. Den holdning præger ikke altid gruppen.”

Kommunikationen er præget af mange følelsesladede udbrud. Mens nogle af gruppemedlemmerne plæderede for en mindre følelsesladet diskussion, plæderede andre gruppemedlemmer for, at følelser hænger sammen med holdninger, og at man, hvis man ønsker at
diskutere holdninger, hverken kan eller skal undgå en følelsesladet kommunikation, og at det
væsentlige er kunsten i at håndtere den følelsesladede kommunikation. Denne drøftelse
resulterede i en skelnen mellem faktaspørgsmål og holdningsspørgsmål, hvor nogle gruppemedlemmer mente, at der var behov for en mere disciplineret skelnen mellem faktaspørgsmål og
holdningsspørgsmål:
”Jeg synes, at man i første omgang skal lære at diskutere uden følelser – eller i hvert fald meget lidt
præget af følelser. Fordi den løbet nemt af sporet. Man skal have et lidt mere overordnet blik på det,
synes jeg.”
”Jeg tror ikke på en fuldstændig rationel diskussion af emner på det her klinikråd. Der kan være små,
lette problemstillinger, som der bare skal laves en handlingsplan på, og det kan vi lave yderst
rationelt. Så er der alle de tunge problemstillinger, som jo på en eller anden måde bunder i
holdninger. Holdninger hænger sammen med normer, og normer hænger sammen med følelser. Så jeg
tror ikke på den rationelle udgave af det – og jeg er ikke engang særligt interesseret i den rationelle
udgave. Jeg er interesseret i at håndtere den udgave, hvor man også har holdninger og normer med i
det, man siger – på en sober måde. Jeg tror også, det er vigtigt, at man giver udtryk for sine
holdninger. Det, der er det første skridt i processen med måske at ændre dem, det er, at man både for
sig selv og for andre får udtalt, hvad de er, så man i dialogen med andre måske kan finde ud af: Jeg
syntes faktisk ét, da jeg gik ind ad døren, men jeg syntes faktisk noget andet, da jeg gik ud af den. Det
kan jeg kun tage som et udtryk for vækst, uanset hvad problemstillingen handler om. Jeg forventer
bestemt ikke, at hverken mine medledere eller min topledelse har svar på alt, men jeg forventer, at de
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har en begyndende holdning til alt, som så kan være ufærdig, men som de er villige til at dele med
mig, så vi kan diskutere den. Det synes jeg ikke kommer frem i eksemplet her – det er faktuelt det hele.
Det synes jeg ikke er godt nok. Meget tit har vi ikke de nødvendige, faktuelle svar, og vi lever i en
omskiftelig verden, som gør, at holdningerne faktisk er vigtigere end fakta, fordi fakta kan være
ændret i overmorgen.”

Denne skelnen mellem faktaspørgsmål og holdningsspørgsmål blev af flere gruppemedlemmer
kædet sammen med endnu et træk ved kommunikationen, som gruppemedlemmerne så i
eksemplet, nemlig den generelle mistillid. Det blev drøftet, at mistilliden opstår, fordi man hver
især har fordomme omkring de øvrige gruppemedlemmers holdninger til de ting, der bliver
drøftet på klinikrådsmøderne, og at det derfor ikke er nok blot at holde sig til faktaspørgsmål,
men at også holdningsspørgsmål bør gøres til genstand for eksplicit drøftelse, da dette er nøglen
til eliminering af fordomme og dermed til fjernelse af mistillid:
”Eksemplet her illustrer en fundamental mistro mellem terapeutgruppen og lægegruppen. Det mener
jeg ikke, at der er grund til, så på en eller anden måde skal vi jo have tingene på bordet, så vi kan se,
hvad de er lavet af. Én af grundene til, at det kører af sporet, er vel, at man i virkeligheden ikke lytter
til, hvad der bliver sagt. Man har sin fordom om, hvad det er for en holdning, der nok ligger bagved,
og så er filteret for tykt til, at der kommer fakta ind igennem det.”
”Det afspejler sig jo også ganske tydeligt, at den holdning, som jeg ved, jeg har, og som jeg også
mener, at jeg giver udtryk for, bliver mistroet. Og hvis der er noget, jeg ikke kan acceptere, så er det
mistro, for jeg mener faktisk, at jeg prøver at gøre tingene rimeligt åbent og rimeligt ærligt og uden
skumle bagtanker – og hvis der er noget, der trigger mig, så er det mistro om det. Hvis jeg bliver
skudt nogle forkerte motiver i skoene, så blokerer jeg, for det mener jeg er helt uacceptabelt.”

Klinikrådet var her delt i to nogenlunde lige store grupper, hvoraf den ene gruppe mente, at de
følelsesladede diskussioner og diskussionerne af holdningsspørgsmålene fyldte for meget, mens
den anden gruppe mente, at gruppen som helhed ofte var hæmmet af fordomme og stereotype
forestillinger om de øvrige gruppemedlemmer:
”Men noget af det her er jo holdninger, som vi kender på forhånd, men som alligevel bliver smidt op
på bordet til den store diskussion. Det er jo ikke fordi, vi som gruppe ikke kender hinandens
holdninger. Et eller andet sted bliver man jo nødt til at acceptere, at vi har nogle forskellige
holdninger. Dermed siger jeg ikke, at holdninger ikke kan flyttes, men somme tider savner jeg i vores
diskussion noget realisme om, hvor meget man har mulighed for at flytte.”
”Ja, et stykke hen ad vejen kender vi da hinandens holdninger. Men ikke længere end et stykke hen ad
vejen. Hvis jeg skulle forestille mig, at jeg før hver eneste problemstilling, der måtte komme op, kendte
din holdning til det, så har jeg jo en stereotyp forestilling om, hvordan du vil reagere, uanset hvad.
Jeg kender måske din holdning til nogle ting, som vi har diskuteret, og nogle ting, som vi har haft
oppe. Jeg har måske også nogle fordomme omkring, hvilken holdning du måtte have. Men jeg kunne
jo tage fejl. Det kunne jo være, at du netop i denne problemstilling mente noget helt andet, end jeg
troede, du gjorde. Og derfor synes jeg, at det er så vigtigt at få det diskuteret.”
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Klinikrådsgruppen drøftede herpå årsagen til mistilliden, som de især syntes at kunne spore
mellem de forskellige faggrupper i klinikrådet, dvs. mellem terapeutgruppen og lægegruppen.
Især én mulig årsag til mistillid blev drøftet, nemlig uoverensstemmelse mellem ord og
handling:
”Som fysioterapeut er det jo vigtigt at huske på, at holdningen også ligger i fødderne! Jeg mener
bare, at der må være en sammenhæng mellem det, man siger, og det, man gør. Tillid affødes jo af – på
godt og ondt – at du gør, som du siger. For mig at se ligger et af vores fundamentale problemer i, at
vi ikke altid gør, som vi siger. Det er hele vejen rundt om bordet. Sidder vi her og siger noget, som vi
går ud og gør bagefter? Eller har vi gjort noget helt andet, når vi kommer herind? Eller går vi ud og
gør noget andet, når vi kommer herfra? Hvor er det, vi synes, at vores primære loyalitet ligger? Og
hvilke handlinger afføder det? Hvis der er nogen, der bliver ved med at have en fornemmelse af, at
der bliver gjort andet, end hvad der bliver sagt, så bliver der aldrig skabt tillid.”

Manglende respekt blev ligeledes nævnt som en anden mulig årsag til mistilliden mellem
terapeut- og lægegruppen. Respekten blev her kædet sammen med manglende indsigt i de
forskellige faggruppers arbejdsområder, således at manglende indsigt i en anden faggruppes
arbejdsområde kombineret med beslutninger, der vedrører andre faggruppers arbejdsområder, er
med til at skabe mistillid:
”Man skal også lære at lytte og kende til hinandens arbejdsområder, for det bærer også præg for mig
af, at der er manglende indsigt i begges arbejdsområder.”

Det var dog en samlet klinikrådsgruppe, der var enige om, at det var væsentligt at acceptere, at
der ikke var behov for, at man grundlæggende var enige, men at det væsentlige var, at man fandt
en måde, hvorpå gruppen som helhed kunne arbejde loyalt i retning af fælles mål trods
forskellige holdninger og forskellige faggruppetilhørsforhold. Der var også enighed omkring, at
det ikke altid lykkedes at udvise den nødvendige respekt for andre personer og for andre
fagområder, og at dette var et væsentligt indsatsområde for gruppen.
Endelig drøftede gruppen, at det i forhold til holdningsspørgsmålene er vigtigt at være
opmærksom på, hvornår der er en mulighed for at påvirke overordnede beslutninger, og hvornår
man gør klogest i at acceptere overordnede beslutninger for at undgå frustration. Nogle gruppemedlemmer fremførte, at det kan være omsonst og hæmmende for håndteringen af de problemstillinger, der skal løses i klinikrådet, at der bruges tid på at diskutere holdninger til beslutninger,
der er meldt ud fra overordnet side, og som man ikke har indflydelse på:
”Det forudsætter også, at vi gør os meget mere klart, hvad vi selv har indflydelse på, og hvad der i
virkeligheden er udmøntning af nogle beslutninger, hvis overordnede ramme ligger et helt andet sted.
Der drøfter vi tit nogle punkter, hvor der ligger en eller anden form for manglende erkendelse af,
hvad vores muligheder er for at påvirke beslutninger. Det giver så en frustration, som gør, at man
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kommer med nogle holdninger, som blokerer for, at vi inden for de rammer, som vi rent faktisk har,
kan gøre noget fornuftigt. Vi graver os ned på et tidspunkt, hvor vi slås imod noget, vi ikke kan vinde
over.”

Her viste de fundamentale forskelle i gruppemedlemmernes verdensbillede omkring
håndteringen af omverdenen sig igen (jf. afsnit 6.2.3), idet nogle af gruppemedlemmerne mente,
at der kan være god grund til at stille spørgsmålstegn ved overordnede beslutninger og netop
drøfte holdninger i forhold hertil:
”Der kommer jo det ene pålæg efter det andet oppefra, som er lige så lidt velfunderet, som alt muligt
andet er, og det er klart, at en del af hele oppositionen er jo netop, at de rammer, der bliver lagt
oppefra, ind imellem ikke er godkendelsesværdige. Så kan man så sige, at det kan godt være, at det
ender med, at man må parere ordre, og så er det det – men alle muligheder skal udtømmes inden. Og
der kan man godt have forskellige opfattelser af, hvornår alle muligheder er udtømt. Så hvis nogen
synes, at alle muligheder er udtømt, når de har været oppe x gange, og andre mener, at der skal x
gange mere til, så kan vi godt have et kommunikationsproblem. Så kan det være, at din holdning er, at
det er godt nok, fordi du synes, at du har afsøgt det hele, og min holdning er, at det er ikke godt nok –
så må vi så finde ud af, hvordan vi håndterer det. Jeg synes gentagne gange, at vi har set, at de
rammer, der er lagt, sjældent er synderligt gennemtænkte, og derfor kan de som regel også godt pilles
noget ved, hvad enten det er på den ene eller den anden eller den tredje måde. Og det er det jo typisk,
når man arbejder under et politisk system, hvor tingene går lidt stærkt, og rammerne ikke er særligt
gennemtænkte, men så er de jo netop også påvirkelige. I hvert fald et det meget et holdningsspørgsmål, mener jeg, hvor langt man skal gå for at blive ved med at prøve at påvirke de holdninger
og rammer.”

Ovenstående drøftelse mundede ud i et ønske om, at de forskellige punkter på dagsordenen
både skriftligt og mundtligt følges op af en kommentar fra ledelsens side omkring
punkternes karakter, dvs. om det er orienteringspunkter, diskussionspunkter, beslutningspunkter etc. På den måde kan signalforvirring omkring ledelsens hensigt med de forskellige
punkter på dagsordenen undgås, og selv om der, som det ses ovenfor, ikke var enighed i gruppen
omkring, hvorvidt og hvornår holdninger skal diskuteres, så var der enighed om, at en
redegørelse for formålet med et punkt eller et emne vil hjælpe gruppemedlemmerne til bedre at
kunne skelne mellem faktaspørgsmål og holdningsspørgsmål samt om, hvorvidt det er
konstruktivt at diskutere holdninger.
Desuden var gruppemedlemmerne enige om, at der til tider var behov for klarere udmeldinger,
ikke kun fra ledelsens side, men fra alles side: Jo mere klar og præcis, man er i sin
kommunikation, jo mindre er der behov for at gætte, hvad andre siger, og jo mindre behov er der
for at spørge ind til, hvad andre mener.
Så vidt gruppens metakommunikation omkring hvilke faktorer, der var hæmmende for gruppens
udvikling af dialog.
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Gruppens drøftelsen af, hvilke løsninger og redskaber der kunne hjælpe gruppen videre på
vej mod dialog, resulterede i følgende pointer og konklusioner:
Gruppemedlemmerne udtrykte bekymring for, om gruppen ville være i stand til på egen hånd at
fortsætte dialogudviklingsprocessen uden en facilitator. De løsninger og redskaber, der kan
hjælpe gruppen videre på vej mod dialog, når facilitator ikke længere er til stede, skal jf. dialogudviklingsmodellens fase 4 (se afsnit 4.2) fungere som genfrysningsmiddel. Som primært
genfrysningsmiddel og som opsummering på den foregående drøftelse omkring barriererne for
dialogudvikling konkluderede gruppen, at der burde udarbejdes nogle retningslinier eller
nogle ”bud”, der kunne udgøre en fælles ramme for klinikrådsgruppens fremtidige
kommunikation. Disse retningslinier skulle dels fungere som en løsning på de faktorer, der
hindrer dialogudvikling, jf. ovenstående, dels som genfrysningsmiddel.
Erkendelsen af, hvilke faktorer der udgør barrierer for dialogudviklingen, er et stort skridt på
vejen mod at finde en løsning, og drøftelsen af de to spørgsmål, gruppen blev bedt om at drøfte
på metakommunikationsessionen, gled da også naturligt ind i hinanden. Der var enighed i
gruppen om, at en del af retningslinierne for kommunikationen på klinikrådsmøderne skulle
formuleres således, at erkendelsen af gruppens væsentligste kommunikationsproblemer lå
implicit i retningslinierne.
Konkret fandt gruppemedlemmerne frem til følgende elementer, som de mente burde
formuleres som ”bud”:
De fleste af gruppemedlemmerne syntes, at det var svært at reflektere over kommunikationen,
samtidig med at den fandt sted. Gruppemedlemmerne oplevede ofte, at det var svært ikke at blive
fanget af diskussionen, fordi det var svært at engagere sig i en samtale, samtidig med at man
skulle analysere kommunikationen og reflektere over den. Der var jf. tidligere metakommunikationsessioner enighed i gruppen om, at en del af den nødvendige refleksion fandt sted
mellem klinikrådsmøderne, men for at fremme muligheden for at reflektere over
kommunikationen, mens den fandt sted, og for at fremme muligheden for at kunne agere
”tilskuer”, jf. Kantor’s kommunikationsroller, aftalte gruppen, at der skulle være mulighed for at
bede om en ”time-out”, hvis diskussionen så at sige løb af med gruppemedlemmerne. En sådan
time-out ville kunne bruges til refleksion og til metakommunikation, således at man på den
måde ville være i stand til at forhindre, at en samtale løb af sporet.
Der var enighed i gruppen om, at der stadig herskede en del fordomme omkring de forskellige
personer og faggrupper i klinikrådet, og at det ind imellem kneb med respekten for hinanden.
259

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 6: Dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen

Derfor var det en enig gruppe, der nåede frem til, at der for det første skulle formuleres bud, der
drejede sig om hvert punkt i dialogkompetencen. For det andet mente gruppemedlemmerne, at
der var behov for et bud, hvor man kunne bede de øvrige gruppemedlemmer beskrive, hvad de
mente, at de hørte, når en person talte, efter devisen: Hvad hører du, at jeg siger? På den måde
ville ansvaret blive placeret hele vejen rundt om bordet, således at ansvaret ikke kun lå hos den
lyttende part, men også hos den talende part, ligesom man ville have en konstruktiv måde at
reagere på, hvis man følte, at man blev skudt motiver i skoene.
Endelig var gruppemedlemmerne enige om, at der ikke kun var behov for bud, der vedrørte selve
dialogudviklingen og elementerne i dialogkompetencen. Der var også behov for bud, der
vedrørte de praktiske rammer omkring klinikrådsmøderne. Således var der enighed om, at der
burde være bud, der vedrørte mødedisciplinen, samt bud, der vedrørte, at der skulle redegøres for
formålet med de emner, der blev taget op i gruppen.
I forhold til de to forrige metakommunikationsessioner, hvor gruppen ikke fik drøftet deres
kommunikation, men i stedet drøftede selve processen, gik det i forbindelse med denne metakommunikationsession væsentligt bedre med metakommunikationen. Gruppen kom vidt
omkring, og man kom et spadestik dybere end ved nogle af de tidligere metakommunikationsessioner. F.eks. nøjedes gruppen ikke med at konstatere, at kommunikationen var præget af
mange gentagelser, men det blev indgående drøftet, hvad gentagelserne kunne være udtryk for.
På den måde var metakommunikationsessionen vellykket, og gruppens indtryk var da også, at
denne metakommunikation havde været givtig og udbytterig.
Det var dog karakteristisk, at der ofte blev talt i generelle termer, og at mange af gruppemedlemmerne talte i ”man”-form i stedet for at tale direkte til hinanden i ”du”-form. Det kan
tolkes som et udtryk for, at gruppemedlemmerne stadig befandt sig på et lidt abstrakt plan. Det
kan også være udtryk for, at gruppemedlemmerne gjorde sig umage for at undgå de direkte
konfrontationer, som det udleverede eksempel illustrerede.
Selv om det udleverede eksempel var taget fra et klinikrådsmøde relativt sent i dialogudviklingsprocessen, og selv om eksemplet illustrerede en kommunikation, der lå langt fra en dialog, så var
metakommunikationsessionen endnu et tegn på, at der var sket væsentlige ændringer i gruppens
kommunikation. Kommunikationen på 9. metakommunikationsession bar således ikke præg af
tidligere tiders diskussioner og debatter. Frem for tidligere tiders tendens til at forsvare og
retfærdiggøre egne verdensbilleder, var der nu en væsentligt anderledes respekt, accept og
forståelse for de verdensbilleder, der var repræsenteret i klinikrådsgruppen. Kommunikationen
bar heller ikke som tidligere præg af, at hvert gruppemedlem fremførte sine synspunkter på en
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måde, der indikerede, at man gik ind i samtalen for at vinde over de øvrige synspunkter og
verdensbilleder. Der blev stadig fremført markante synspunkter, men de blev fulgt op af en lytten
til og spørgen ind til andre gruppemedlemmers synspunkter. Der var kun få eksempler på de
sammenvævede monologer, der tidligere havde præget kommunikationen, hvilket dels er tegn på
en øget proprioception, dels tegn på, at gruppemedlemmerne ikke længere forfulgte egne
dagsordener og dermed forfulgte en tankegang om, at der skulle opnås enighed omkring én
bestemt mening, som samtidig var det enkelte gruppemedlems mening. Det var således
karakteristisk for metakommunikationen, at gruppemedlemmerne forsøgte at danne en fælles
mening, ”et fælles tredje”, omkring gruppens kommunikation, og at denne mening opstod i
kommunikationen og ikke var en foruddannet mening, der tilhørte et eller flere gruppemedlemmer. Som nævnt i kapitel 3 findes dialogen næppe i rendyrket form, og
kommunikationen på 9. metakommunikationsession var da også til tider præget af reminiscenser
af tidligere tiders kommunikation i gruppen. Overordnet set havde kommunikationen dog
bevæget sig væk fra en næsten rendyrket diskussions- og debatpraksis til at have en del
fællestræk med dialogen, sådan som den f.eks. er defineret i figur 3.2.
Med 9. metakommunikation og 10. intervention var projektet ved at være ved vejs ende. Som
afslutning på 9. metakommunikationsession blev det aftalt, at jeg på baggrund af gruppens
drøftelse af de to spørgsmål i dagens metakommunikationsession til det følgende klinikrådsmøde
skulle udarbejde nogle ”bud” for klinikrådsgruppens kommunikation. Drøftelsen af den
foreløbige formulering af nogle retningslinier for gruppens kommunikation blev sat på
dagsordenen til 10. metakommunikation i forbindelse med intervention nr. 11, og det blev aftalt,
at den endelige formulering af klinikrådsgruppens bud for kommunikation skulle udleveres i
forbindelse med intervention nr. 12, hvorefter projektet skulle lukkes ned for denne gang, og
gruppen overlades til selv at fortsætte dialogudviklingsprocessen.
Feedbacksession nr. 10 skulle desuden indeholde tilbagemelding til gruppen på en interviewrække, hvor samtlige gruppemedlemmer i løbet af efteråret 2001 var blevet interviewet.

6.13: 11. intervention
11. intervention fandt sted den 11. december 2001 og bestod af feedbacksession nr. 10 og metakommunikationsession nr. 10. Formålet med 11. intervention var primært at runde dialogudviklingsprocessen af efter ca. 1 års dialogudvikling i klinikrådsgruppen.
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I forhold til dialogudviklingsmodellen hører 11. intervention således til Fase 4 i dialogudviklingsmodellen (se figur 4.2). Hovedfokus i 11. intervention var dermed lagt på at finde en
metode til at genfryse den ændrede kommunikation og den dialogkompetence, som gruppen som
helhed havde udviklet i løbet af dialogudviklingsprocessen, således at kompetencen og
forandringen ville bevares, selv om gruppen fremover ville være uden facilitator.
Mekanismer til en sådan genfrysning skal ifølge dialogudviklingsmodellen aftales mellem
facilitator og gruppen i fællesskab, idet også denne fase af dialogudviklingsmodellen bør være
gennemsyret af proceskonsultationstankegangen og en erkendelse af, at hvor facilitator må
forventes at besidde en generel viden om allehånde genfrysningsmekanismer, så er det gruppen,
der besidder en specifik viden om, hvordan forskellige genfrysningsmekanismer vil virke i det
konkrete tilfælde.
I forbindelse med 9. metakommunikationsession havde gruppen selv foreslået, at der blev
formuleret nogle retningslinier for gruppens kommunikation. Tanken bag retningslinierne var, at
hvis klinikrådsgruppen kunne nå til enighed om, hvilke barrierer der var for dialog i klinikrådsgruppen, og hvis de kunne nå til enighed om nogle retningslinier for adfærden og
kommunikationen i forbindelse med klinikrådsmøderne, som kunne dæmme op for disse
barrierer, så kunne nogle formelle retningslinier dels virke som et lagringsmedium for den
læring, der havde fundet sted, og den erkendelse, gruppemedlemmerne var nået frem til omkring
deres kommunikation, dels virke som et instrument, hvormed man fremover ville kunne
håndhæve retningslinierne.
Der var to punkter på dagsordenen i forbindelse med 11. intervention. For det første skulle
gruppen drøfte og evt. redigere de retningslinier, som jeg på baggrund af 9. metakommunikation
havde formuleret et udkast til. For det andet skulle gruppen have en tilbagemelding på en
interviewrunde, der var foretaget i løbet af efteråret.
11. intervention var den sidste egentlige intervention i klinikrådsgruppen, idet 12. intervention
var afsat til en slutevaluering af projektet.

6.13.1: 10. feedbacksession – ”De 10 Bud for Dialog”
10. feedbacksession bestod som nævnt dels af en tilbagemelding på en interviewrunde, der var
afholdt i løbet af efteråret, dels af en drøftelse af udkastet til retningslinier for dialog i
klinikrådsgruppen.
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Tilbagemeldingen på interviewrunden var således første tema på 10. feedbacksession.
Baggrunden for interviewrunden var, at der i løbet af efteråret 2001 opstod et behov for
individuelle interviews med klinikrådsmedlemmerne. Behovet opstod dels hos klinikrådsmedlemmerne, der i løbet af metakommunikationsessionerne flere gange havde udtrykt ønske
om individuelle samtaler, hvor der ville være mulighed for mere personlig sparring, dels hos
mig, idet jeg følte et behov for at få øget mit baggrundskendskab til gruppen, de forskellige
gruppers arbejdsområder, gruppens forhistorie samt et yderligere kendskab til de respektive
verdensbilleder og fortolkningskollektiver i gruppen. Endelig havde jeg også behov for at få
uddybet nogle af de emner, der havde været på dagsordenen på klinikrådsmøderne.
Set ud fra et rent dialogudviklingsperspektiv med den her anlagte teoretiske og metodiske model
var der objektivt set ikke behov for at gennemføre en interviewundersøgelse, idet dialogudviklingsmodellen ikke forudsætter, at facilitator har et indgående kendskab til gruppen og de
forskellige verdensbilleder, der er repræsenteret i gruppen. Hovedprincippet i dialogudviklingsmodellen og den tilhørende rolle som ”non-directive facilitator” er netop, at det er
deltagerne selv, der skal nå frem til øget indsigt i de verdensbilleder, der er til stede i gruppen.
Behovet opstod da heller ikke ud fra hensynet til dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen,
men primært ud fra behovet for på denne måde om muligt at finde frem til nogle elementer, der
kunne medvirke til at forklare de vidt forskellige dialogudviklingsforløb, der på dette tidspunkt
tegnede sig i de to grupper på Rigshospitalet. Interviewene havde således – for mit
vedkommende – primært til formål at bidrage til en øget forståelse af de faktorer, der har
betydning for et dialogudviklingsforløb, men som ikke var direkte observerbare på klinikrådsmøderne. Det var faktorer som en øget forståelse for de verdensbilleder og fortolkningskollektiver, klinikrådsgruppen bestod af, især for så vidt angår terapeutgruppen, idet jeg ikke
tidligere havde stiftet bekendtskab med denne faggruppe. Det var også faktorer, som på anden
måde kunne øge min forståelse for baggrunden for nogle af de diskussioner, der hyppigt dukkede
op, f.eks. i form af en indsigt i de forskellig gruppers arbejds- og ansvarsområder, arbejdsprocesser, tidligere episoder og deltagernes erfaringer fra lignende episoder, der kunne smitte af
på den måde, hvorpå tingene blev grebet an, personlige relationer m.m.
Interviewrunden blev således ikke foretaget som et led i selve dialogudviklingsprocessen i
klinikrådsgruppen, men skulle for mit vedkommende primært fungere som baggrundsviden til
andenordensanalysen i kapitel 8. Klinikrådsgruppen havde dog udtrykt et naturligt ønske om en
tilbagemelding på interviewrunden, og denne tilbagemelding fandt sted i forbindelse med 10.
feedbacksession. Da tilbagemeldingen imidlertid ikke skal ses som et led i dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen, vil dette ikke blive yderligere berørt her. I stedet henvises til en
summarisk gennemgang af interviewrunden og dens resultater i bilag 3.
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Efter tilbagemeldingen på interviewrunden blev det foreløbige udkast til ”De 10 Bud for Dialog”
uddelt. Tanken med budene var, at de skulle opsummere klinikrådsgruppens forslag til, hvordan
gruppen uden en facilitators medvirken kunne fortsætte dialogudviklingsprocessen og undgå at
falde i de faldgruber, der havde været særligt karakteristiske for klinikrådsgruppen.
Udarbejdelsen af ”De 10 Bud for Dialog” og gruppens forpligtelse til at overholde disse bud var
dermed et middel til at sikre Fase 4 i dialogudviklingsmodellen, nemlig genfrysningsfasen, jf.
figur 4.2. ”De 10 Bud for Dialog” blev ikke formuleret af klinikrådsgruppen selv, men blev
formuleret så tro mod de kommentarer og udtalelser, der løbende og især i forbindelse med
metakommunikationsession nr. 9, var blevet givet fra gruppens medlemmer.
Grundlæggende blev der formuleret to forskellige typer af bud. Den første type bud var direkte
relateret til og formuleret med udgangspunkt i dialogteorien, idet der blev formuleret minimum
ét bud med relation til hvert af elementerne i dialogkompetencen. Den anden type bud vedrørte
rammerne for dialogudviklingen. De forudgående metakommunikationsessioner samt mødeobservationerne havde nemlig vist, at der ikke kun var behov for nogle bud, der drejede sig om
dialogudvikling per se; der var også behov for nogle bud, der vedrørte rammerne for dialogudvikling. Disse rammer svarer til det, Isaacs kalder for ”containeren”, dvs. den ”container”, som
sikrer dialogudviklingen de rette rammer og forhold, og som gør det muligt at håndtere ”hot
issues” (Isaacs, 1999). Hos Isaacs vedrører disse rammer den psykologiske tryghed og intimitet,
der er nødvendig for at udvikle en dialog, jf. kapitel 4.
Det stod dog klart, at skabelsen af en ”container” på klinikrådsmøderne ikke kun afhang af
psykologisk tryghed, men også af nogle praktiske forhold, f.eks. manglende mødedisciplin, der
virkede som irritationsmomenter og på den måde hindrede dialogudviklingen. Disse forhold blev
ligeledes formuleret ind i ”De 10 Bud for Dialog”.
Til hvert bud blev der formuleret en slags fortolkning, således at meningen med hvert bud blev
forklaret. Denne fortolkning blev dels formuleret så tæt på gruppemedlemmernes udsagn som
muligt, dels blev den formuleret således, at gruppemedlemmerne heri havde adgang til et kort,
teoretisk resumé af definitionen af de forskellige elementer i dialogkompetencen. På den måde
var det tanken, at ”De 10 Bud for Dialog” kunne opfylde minimum tre funktioner: 1) For det
første kunne de fungere som et lagringsmedium for den læring og erkendelse, der havde fundet
sted i klinikrådsgruppen i løbet af dialogudviklingsprocessen; 2) For det andet kunne det fungere
som et meget kortfattet kompendium over de afholdte feedbacksessioner og 3) For det tredje
kunne det fungere som et slags manifest, som alle gruppemedlemmer forpligtede sig til at
overholde, og som alle gruppemedlemmerne kunne bruge til at håndhæve de vedtagne retnings-
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linier og til at bevare den erhvervede dialogkompetence. Udkastet til ”De 10 Bud for Dialog”
fremgår af figur 6.7:

10 BUD FOR DIALOG
KLINIK FOR MEDICINSK ORTOPÆDI OG REHABILITERING

I. Kom til tiden. Vær velforberedt.

VI. Vær klar, præcis og konkret i din
kommunikation.

Mødet starter til tiden. Kommer man for sent, må man ikke
blande sig i den igangværende diskussion. Er man ikke forberedt, har man ikke læst de nødvendige papirer etc., må
man heller ikke blande sig i den igangværende diskussion.

Meld klart ud. Det gælder både fakta og holdninger. ”Uld i
mund” vækker mistillid. Det gør ”skjulte” holdninger også.
Føler du ikke, at du får en klar udmelding, har du pligt til at
bede om en klar udmelding.

II. Gør rede for formålet med emnet.

VII. Tal med respekt. Tænk med respekt.

For hvert emne, der tages op, skal det fremføres, om formålet med dette punkt på dagsordenen er at informere,
diskutere, søge råd, beslutte eller lign. Dette skal ligeledes
fremgå af mødeindkaldelse, referat etc.

Andres verdensbilleder er lige så vigtige og rigtige som dit
eget. Du ser kun en del af virkeligheden. Derfor er der
ingen, der har patent på sandheden. Husk, at formålet med
en dialog ikke er at missionere.

III. Det handler ikke om at vinde.

VIII. Gentagelse fremmer ikke altid
forståelsen.

Én person kan ikke vinde i en dialog. Når der er dialog, er
alle vindere. Hvis én person prøver at vinde, opnår man ikke
en dialog – og så er alle tabere. Alle har indflydelse på udfaldet af kommunikationen og mødet (dialog/ikke-dialog).
Alle har pligt til at gøre deres indflydelse gældende. Husk:
Man kan ikke argumentere, diskutere eller debattere sig til
en dialog!

”Pust andres lys ud”, når de 3. gang fremfører samme argument uden at komme med noget nyt. Det, du siger, er det,
andre hører – og folk hører sjældent bedre, fordi det sagte
bliver gentaget. Prøv noget nyt i stedet. Men husk: Du må
ikke gentage dig selv for at vinde – jf. bud 3.

IV. Alle har pligt til at være ”tilskuere”.

IX. Suspender! Du kan ikke lytte med
munden fuld af ord.

Alle har pligt til både at deltage i den igangværende diskussion og til at have et meta-perspektiv på kommunikationen.
”Tilskuere” analyserer samtalen. Spørg hele tiden dig selv:
Hvad foregår der i dette lokale lige nu? Føler du, at dialogen
løber af sporet, har du pligt til at bede om en time-out.

Lyt til andre. Lyt fordomsfrit. Lyt åbent. Lyt til din egen
indre stemme. Det er dit verdensbillede, der taler – og du
kan ikke ”suspendere” eller lytte, når dit verdensbillede taler
til dig.

V. Spørg i stedet for at antage.

X. Du har pligt til at bede om en time-out,
hvis du føler, at bud 2-9 ikke overholdes.

Du må ikke antage, at du kender andres holdninger eller
motiver. Spørg i stedet for at antage. Spørg i stedet for at
skyde andre personer motiver i skoene. Hvis du selv føler, at
du bliver skudt motiver i skoene; hvis du føler, at der bliver
sagt noget mellem linierne; eller hvis du føler, at du bliver
misforstået – så har du pligt til at gribe ind, f.eks. ved at
spørge: Hvad tror du, at jeg mener? Eller: Hvad hører du, at
jeg siger?

Dette må dog ikke være en ”stille” time-out til indadvendt
refleksion. En time-out skal bruges til at metakommunikere,
dvs. en fælles, udadvendt refleksion. I stedet for at diskutere
emnet, skal I diskutere måden, emnet blev diskuteret på.
Spørg f.eks.: Hvad foregik der? Hvad gik galt?

Figur 6.7: De 10 Bud for Dialog på Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering

Efter udleveringen af ”De 10 Bud for Dialog” blev der knyttet følgende kommentarer til budene:
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Bud nr. 1 – at man skal komme til tiden og være velforberedt – vedrører en generel anke fra
dem, der mødte til tiden til klinikrådsmøderne, til dem, der ikke mødte til tiden. Det var tydeligt,
at det var et irritationsmoment, der i hvert fald i starten af møderne kunne udgøre en barriere for
dialogudviklingen. På samme måde var det også et tydeligt irritationsmoment, at gruppemedlemmerne, som kom ind til klinikrådsmødet midt i drøftelsen af en problemstilling, blandede
sig i drøftelsen uden at vide, hvad der var gået forud.
Bud nr. 2 drejer sig om, at klinikledelsen bør redegøre for formålet med et bestemt emne, dvs.
om et givent punkt var sat på dagsordenen som informations- eller orienteringspunkt, som
diskussionspunkt, som brainstormingpunkt etc. På den måde ville man kunne undgå noget af den
forvirring, der ind imellem prægede klinikrådsmøderne, og som blev nævnt både under metakommunikationsessionerne og under interviewrunden. De to første bud drejer sig dermed om
nogle praktiske rammer for dialogudviklingen og udgør således nogle retningslinier for, hvordan
man kan skabe en del af de rammer, der er nødvendige for etableringen af en ”container”.
Skabelsen af en container drejer sig dog ikke kun om praktiske rammer, men i høj grad også om
tryghed og tillid. Den psykologiske tryghed, som Isaacs’ container primært drejer sig om,
afspejler sig indirekte i en række af de øvrige bud, især i bud nr. 6, der vedrører klarhed i
kommunikationen som et middel til at undgå frygten for skjulte dagsordener eller tilbageholdte
væsentlige informationer. Bud nr. 6 vedrører dermed også taleelementet.
Bud nr. 3 er en reminder om, at det i en dialog ikke handler om at vinde – en reminder, som
klinikrådsgruppen set i lyset af deres hidtidige kommunikation kunne have særligt brug for.
Bud nr. 4 – alle har pligt til at være ”tilskuere” – er først og fremmest en henvisning til Kantor’s
kommunikationsrollemodel, men drejer sig også om proprioception, idet tilskuerrollen hos
Kantor netop har til formål at øge den kommunikative bevidsthed.
Bud nr. 5 drejer sig om de faldgruber, der er knyttet til kompletteringsmekanismerne og minder
om, at en dialog hurtigt kan blive afsporet og interaktionsmønstre låst fast, hvis man antager, at
man godt ved, hvad de øvrige dialogdeltagere tænker og vil sige.
Mens bud nr. 6 som nævnt vedrører dialogkompetencens taleelement, vedrører bud nr. 7
primært respektelementet. Dialogkompetencens elementer er dog tæt knyttet sammen, og selv
om pointen i bud nr. 7 er at tænke med respekt, dvs. anerkende andres verdensbilleder som
værende lige så gyldige som ens eget, så handler det også om at tale med respekt.
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Bud nr. 8 udspringer af gruppens erkendelse af, at de udleverede eksempler på gruppens egen
kommunikation afslører en del gentagelser og en til tider temmelig stædig og indædt forfølgelse
af ens egne argumenter. Gruppen fremhævede i forbindelse med metakommunikationsessionerne
flere gange, at en af årsagerne til, at man ikke nåede frem til ”et fælles tredje” var, at man
forfulgte individuelle synspunkter, og at man derfor ikke lyttede til, hvad andre sagde. Resultatet
var med gruppens eget udsagn, at en masse bolde blev kastet op i luften, men kun meget få
grebet, fordi man ikke greb andres bolde, hvis de ikke passede til det verdensbillede, man selv
talte ud fra. Nogle af gruppemedlemmerne havde tidligere været på et kursus, hvor man talte om,
at der stod et imaginært stearinlys foran deltagerne, som man selv kunne puste ud, når man ikke
havde mere at sige. De øvrige deltagere kunne også puste lyset ud, hvis de ikke syntes, at der
kom noget nyt frem i det, der blev sagt. Dette var blevet nævnt under interviewene og formuleret
ind i forklaringen til bud nr. 8, der handler om, at gentagelse ikke altid fremmer forståelsen, men
ofte er udtryk for, at gruppen bevæger sig i retning af diskussions- eller debatsporet og forfølger
egne argumentationer og eget verdensbillede i et forsøg på at vinde frem for at forsøge at nå frem
til et fælles tredje. I forklaringen til bud nr. 8 bruges stearinlysmetaforen: Når en person for 3.
gang fremfører samme argument uden at komme med noget nyt, må de andre gruppemedlemmer
puste det imaginære stearinlys ud, og vedkommende må først sige noget igen, når vedkommende
kan bidrage med noget nyt uden at gentage sit argument.
Som det sidste element i dialogkompetencen er suspension emnet for bud nr. 9, som er
formuleret med udgangspunkt i et af gruppemedlemmernes udsagn om, at man ”ikke kan lytte
med munden fuld af ord”. På den måde har bud nr. 9 til hensigt at minde klinikrådsgruppen om,
at lytteelementet og suspensionselementet er tæt knyttet sammen, og at lytteelementet ikke kun
vedrører det at lytte til andre, men også det at lytte til sin egen indre stemme og dermed til sit
eget verdensbillede.
Endelig er bud nr. 10 formuleret for at tage højde for et af de problemer omkring dialogudvikling, som gruppemedlemmerne i forbindelse med metakommunikationsessionerne
gentagne gange havde påpeget, og som blev gentaget i forbindelse med 9. metakommunikationsession, nemlig at det var svært at være til stede i samtalen og fokusere på det punkt, der var på
dagsordenen, samtidig med at man skulle analysere samtalen med udgangspunkt i dialogkompetencens elementer. Derfor rummer bud nr. 10 en mulighed for at bede om en time-out. En
sådan time-out må gerne bruges til stille refleksion, men skal også følges op af fælles, eksplicit
refleksion i form af en metakommunikation, hvor kommunikationen gøres til genstand for
refleksion og drøftelse.
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Efter præsentationen af ”De 10 Bud for Dialog” var budene omdrejningspunktet for den sidste
egentlige metakommunikationsession i klinikrådsgruppen.

6.13.2: 10. metakommunikation
Som udgangspunkt var temaet for 10. metakommunikationsession en drøftelse af udkastet til ”De
10 Bud for Dialog”, således at de endelige bud kunne formuleres og udleveres i forbindelse med
12. intervention. Derudover blev gruppemedlemmerne inviteret til at komme med de
kommentarer, de i øvrigt måtte have til, hvordan gruppen fremover kunne fungere uden
facilitator. Det kunne være en drøftelse af yderligere redskaber til dialogudvikling, som gruppen
selv kunne facilitere, eller det kunne være en påpegning af og løsningsforslag til nogle af de
mere fundamentale barrierer for dialogudvikling, som gruppen drøftede i forbindelse med den
forrige metakommunikationsession.
Drøftelsen af budene var dog hurtigt overstået. Ingen af gruppemedlemmerne havde umiddelbare
ændringsforslag. Det blev vedtaget, at gruppemedlemmerne frem til næste intervention kunne
fremsætte ændringsforslag. Den eneste kommentar, der konkret vedrørte budene, havde relation
til bud nr. 2 og den forvirring, der fra tid til anden opstod på klinikrådsmøderne omkring
formålet med de enkelte punkter på dagsordenen. Et af gruppemedlemmerne stillede forslag om,
at dagsordenerne fremover var mere strukturerede, således at det for hvert punkt på dagsordenen
blev markeret, om punktet var til information, til drøftelse eller til beslutning. I forlængelse heraf
blev det foreslået, at referaterne fra klinikrådsmøderne blev opbygget på tilsvarende måde,
således at de var mindre beskrivende og mere konkluderende og med en kolonne til angivelse af
”aktion”, herunder en angivelse af til hvem hvilke arbejdsopgaver var uddelegeret.
Symptomatisk for en stor del af klinikrådets kommunikation blev der dog ikke fulgt op på
forslaget. I stedet afstedkom forslaget en drøftelse af formålet med klinikrådet. Nødvendigheden
af at få drøftet de forskellige syn på, hvilken funktion klinikrådet har i forhold til klinikledelsen,
og hvilken rolle klinikrådet skal udfylde, blev et tema i forbindelse med metakommunikationsessionen:
”Jeg mener stadig ikke, at vi har gjort os helt klart, hvad vi vil anvende klinikrådet til, og det synes
jeg er én af de første ting, vi bør have defineret. Jeg oplever, at vi står med forskellige forventninger,
og vi møder i hvert fald ikke op med samme forberedelse og samme forventninger rundt om bordet
her.”

En del af drøftelserne gik på, i hvor høj grad man skulle tage den rådgivende funktion over for
klinikledelsen, der ligger i ordet klinikråd, bogstaveligt eller ej. I hvert fald i lægegruppen var
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der enighed om, at klinikrådet har en rådgivende funktion over for klinikledelsen, som træffer de
endelige afgørelser og sidder med det endelige ansvar, og som derfor selvstændigt må beslutte,
om de vil rette sig efter klinikrådsmedlemmernes råd eller ej:
”Jeg mener nu, at det er et råd. Det er klinikledelsen, der har de endelige afgørelser og ansvar. Det er
dem, der skal stå inde for det.”

Det skal bemærkes, at en lille del af terapeutgruppen havde samme holdning som lægegruppen
til klinikrådets rådgivende funktion. Da de to overlæger, der udover den adm. overlæge sidder
med i rådet, ikke har nogen ledelsesfunktion, hvorimod alle klinikrådets fysio- og ergoterapeuter
har ledelsesfunktion, er det dog svært at afgøre, om der i dette spørgsmål er tale om en fagopdelt
gruppering, en ledelsesopdelt gruppering eller en tilfældig gruppering.
Et par af gruppemedlemmerne tog denne problemstilling op og argumenterede for, at der knytter
sig forskellige rationaler til klinikrådsmedlemmerne afhængig af, om de har ledelsesansvar eller
ej:
”Jeg sidder og tænker på Adam og Eva. Vi har forskellige indfaldsvinkler til det her klinikrådsmøde,
og vi har jo også et klinikråd, som – uanset hvem der har besluttet sammensætningen af det – er et
råd, der er sammensat på baggrund af to forskellige rationaler: Det organisationsteoretiske rationale
med ledere, der har ledelsesansvar i form af personaleledelsesansvar og uddelegeret budgetansvar,
og så ledere, der er ledere i kraft af et fagorganisatorisk ansvar. Det gør jo, at vi har forskelligt
udgangspunkt. For mig er det klart, at man har meget forskellige indfaldsvinkler til et møde i et
ledelsesforum afhængig af, om man er leder af et relativt afgrænset, fagligt område, eller om man er
leder af 22 mand, hvor man skal stå for den daglige drift og alt, hvad der måtte høre med til det. Det
gør det voldsomt problematisk, specielt fordi vi aldrig diskuterer den problemstilling. Det er det, jeg
mener med Adam og Eva. Jeg mener, at vi bliver nødt til at komme helt tilbage igen og kigge på:
Hvad er det for noget, vi byder ind med hver især? Hvorfor har vi bygget det her klinikråd op, som vi
har gjort? Og hvis det er fordi, det er en lodret ordre, hvordan er det så, at vi vil håndtere, at vi har
bygget det op, som vi har gjort? Og så mener jeg stadig, at fælles mål gerne må være lidt mere
overordnede end delmål fra år til år, og at fælles visioner kan give os et praj om, hvor det er, vi vil
hen med den funktion, vi som klinik skal udøve på Rigshospitalet, og den synes jeg stadig, at vi
mangler. Så sidder vi her og hakker lidt i det, hver gang vi skal spare et årsværk, fordi vi ikke har
nogen planer om, hvad det er, vi skal foretage os andet end at behandle nogle patienter fra den ene
dag til den anden. Jeg tror, at det vil hjælpe dialogen voldsomt, hvis vi fandt ud af: Hvorfor er vi her
hver især og alle sammen? Og hvad er det, vi skal arbejde på? Og så må I godt puste mit lys ud!”

Uanset faglige eller ledelsesrationalemæssige grupperinger var der under alle omstændigheder i
en stor del af terapeutgruppen en væsentlig anden holdning til klinikrådets funktion end
ovenstående. I denne del af gruppen var der en opfattelse af, at klinikrådet måtte være mere end
et rådgivende organ, idet de forskellige klinikledere repræsenterer nogle faglige kompetencer,
der skal lyttes til, hvis klinikledelsen skal kunne foretage fornuftige beslutninger:
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”Jeg mener bestemt ikke, at jeg bare sidder her til pynt for at give klinikledelsen nogle gode råd, og
så kan de ellers skalte og valte med dem, som det passer dem. (..) Jeg mener ikke, at man kan sige: I
kan komme her, og I kan rådgive os, og I kan bruge to timer hver 14. dag og i øvrigt også en masse af
jeres arbejdstid i det daglige på at rådgive os, og så tager vi det, hvis det passer os, og vi dropper det,
hvis det ikke passer os. Den går ikke. Selvfølgelig er der da et meget tættere samspil mellem
klinikledelsen og klinikrådet end som en rent rådgivende funktion. Det skurrer hos mig, hvis man
trækker en skarp kompetencelinje bare baseret på magt. Det ville ikke – for mig – være en lødig måde
at forvalte klinikrådet på. Jeg mener heller ikke, at det er tilfældet. Jeg mener, at vi diskuterer meget
langt hen ad vejen med respekt for de faglige kompetencer, hvad enten de er formelle eller ej.”

Som det vil fremgå nedenfor blev et andet af de temaer, der viste sig væsentlige i forbindelse af
interviewrunden (se bilag 2 og 3), også et tema i forbindelse med 10. metakommunikation,
nemlig nødvendigheden af at have fælles visioner og mål for klinikken. I forbindelse med denne
drøftelse dukkede ledelses- og magtspørgsmålet op igen. Et par af terapeuterne stillede
spørgsmålstegn ved, om manglen på fælles visioner og mål nu også var det egentlige problem.
De mente i stedet, at en del af problemet kunne ligge i, at man i hvert fald i terapeutgruppen ikke
accepterer, at der er en klinikledelse med ledelsesret, og at man derfor har svært ved at affinde
sig med at have en rådgivende funktion over for klinikledelsen:
” Vi accepterer ikke rundt om bordet her, at vi er en rådgivende forsamling for ledelsen. Vi vil nemlig
gerne sidde med magten alle sammen. Det er vores hæmsko. Vi vil ikke acceptere, at HovedOrtoCentret har lavet denne her struktur med klinikker, hvor der er en klinikledelse, og alle vi andre vil
være på lige fod, fordi det er vi vant til. I hvert fald er vi vant til i min faggruppe, at vi helst skal være
på lige fod, og alt skal være åh så fælles.(…) Det er så let at sige, at vi mangler visioner og mål. Jeg
tror ikke, at vi kommer et hak videre, hvis vi har nogle visioner, fordi visioner er så langt ude, at dem
fortolker vi også på, og så retter vi dem til, som passer hver af os bedst.”

Andre i terapeutgruppen havde en anden opfattelse og opfattede klinikrådet som et rådgivende
organ, men var dog enige i, at ledelsesaccepten kunne være et problem i gruppen:
”Jeg tror ikke, at alle accepterer, at vi har en ledelse, og at vi i hvert fald officielt er et rådgivende
organ. Det mener jeg faktisk, at vi er.”

Der var enighed i hele gruppen om, at en fælles strategi og formuleringen af fælles visioner og
mål for hele klinikken var nødvendig, og at det ville løse en del af de diskussioner, der gang på
gang opstod omkring de samme problemstillinger, fordi svaret på løsningen af disse problemstillinger ville kunne findes i de formulerede visioner og mål:
”Det er vigtigt, at vi får sat gang i strategiformuleringsprocessen. At sætte sådan nogle processer i
gang gør nemlig, at man i langt højere grad for det første får et samspil i gruppen med andre i hele
afdelingen, man har mere fodslag, når man arbejder for en fælles sag, man udvikler en identitet, man
engagerer sig i sin arbejdsplads, og man kommer efterhånden til et tidspunkt, hvor det ikke længere er
nødvendigt at tage små, daglige problemer op, fordi man finder svaret på løsningen af dem i de
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formulerede visioner og mål. Man kommer aldrig videre, hvis man ikke har nogle visioner, der kan
afstikke en retning.”

Det blev endvidere fremhævet, at fælles vision og mål måske ville kunne afhjælpe nogle af de
mistillidssituationer, der fra tid til anden opstod i klinikrådsgruppen. En del af gruppemedlemmerne fremførte det synspunkt, at så længe der ikke var en klar strategi med fælles
vision og mål for klinikken, så længe ville i hvert fald en del af klinikrådsmedlemmerne agere
anarkistisk og forfølge divergerende individuelle mål:
”Jeg kan også tit undre mig over, hvorfor ting, som umiddelbart kunne være ret simple, tager så lang
tid, og typisk synes jeg, at erfaringen viser, at de ikke er ret simple, når det kommer til stykket. Den
proces, der handler om, at man skal nå dertil, hvor man har en fælles strategi, og hvor man tager
hinanden i ed på, at man også går ud og handler efter det, man nu har vedtaget, det tager lang ting,
men det er nødvendigt. Ellers får vi som sædvanlig bare vedtaget noget på overfladen, og så er folk
tilstrækkeligt med anarkister til, at de går ud og gør, som de plejer at gøre – og så har man mere
spildt to timer på et klinikrådsmøde end brugt to timer.”

I løbet af drøftelsen stod det klart, at der også på dette område var forskellige verdensbilleder og
dermed forskellige opfattelser af, hvad begreberne vision og mål dækker over. Hvor klinikledelsen mente, at klinikkens mål fremgår af de kontrakter, der hvert år laves med centerdirektionen, mente især terapeutgruppen, at der var behov for nogle mål og visioner, der rakte ud
over det mere operationelle plan. Alle var dog enige om, at formuleringen af en mere langsigtet
strategi blev besværliggjort af den turbulens, der præger en offentlig, politisk organisation som
Rigshospitalet:
”Det er svært at formulere visioner, hvis man med det forstår noget langsigtet, for det bliver hele
tiden væltet omkring. Kontrakten er de nærliggende mål, men jeg kunne godt tænke mig, at vi havde
nogle mål og visioner, der rakte lidt længere, når det f.eks. handler om uddannelse af fysioterapeuter.
Når man sætter sådan en proces i gang, så siger min erfaring mig, at processen er mere interessant
end resultatet, men derfor er det bestemt givtigt og nødvendigt, for det sætter en masse gode ting i
gang.”
”Jeg synes, vi skal have nogle langsigtede visioner. Jeg tror også, at det fælles fodslag vil gøre det
nemmere udadtil, opadtil og nedadtil, når vi skal argumentere for, hvorfor vi vælger, som vi gør. Jeg
ved godt, at tingene forandrer sig ret hurtigt, men stadigvæk kan vi godt have nogle langsigtede,
overordnede visioner og måske nogle kortere og mere operationelle visioner.”

Drøftelsen mundede ud i nogle konklusioner, der hang nøje sammen. For det første var
klinikrådsgruppen enige om, at det var nødvendigt at tage fat på nogle af de store spørgsmål både
omkring formålet med klinikrådet, men også omkring klinikkens fremtid:
”Jeg synes så, at vi blander nogle mindre, operationelle delmål meget sammen med, hvad vores
overordnede mål er. Hvad vil vi overhovedet med fysioterapi på Rigshospitalet? Hvad vil vi
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overhovedet med ergoterapi på Rigshospitalet? Jeg tror, det er utroligt vigtigt, at vi får taget den
diskussion.”

For det andet blev det vedtaget med det samme at igangsætte en proces, der skulle munde ud i en
formulering af en strategi med tilhørende visioner og mål for klinikken. Ifølge gruppemedlemmerne havde de flere gange tidligere forsøgt at formulere en strategi for klinikken, men
hver gang var projektet kuldsejlet. Samtlige gruppemedlemmer mente dog, at de med deltagelsen
i dialogudviklingsprojektet var væsentligt bedre klædt på til en sådan proces, ikke kun qua den
udvikling, gruppen i kommunikationsmæssig henseende havde gennemgået, men også fordi man
nu på en helt anden måde end tidligere kunne drøfte de store spørgsmål, som er afgørende for en
vellykket strategiformulering.
Også 10. metakommunikationsession var præget af en kommunikation, der lå langt fra
diskussions- og debatsporet. Udover den karakteristik, der blev givet af kommunikationen i
forbindelse med 9. metakommunikationsession, var kommunikationen i forbindelse med 10.
metakommunikationsession præget af glimt af dialog og tydelige tegn på, at elementerne i
dialogkompetencen blev anvendt af hele gruppen. Det var store spørgsmål, der blev drøftet, og
spørgsmålene var – som det fremgår af eksemplerne fra metakommunikationen – ind imellem af
en sådan art, at de havde karakter af overskridende læring (f.eks. ”Hvorfor har vi bygget det her
klinikråd op, som vi har gjort?”; ”Hvad vil vi overhovedet med fysioterapi på Rigshospitalet?” og ”Hvad
vil vi overhovedet med ergoterapi på Rigshospitalet?”)
Endelig var det tydeligt, at især proprioceptionen var veludviklet, idet alle gruppemedlemmer
løbende kommenterede på selve kommunikationen og dermed faldt ind i Kantor’s tilskuerrolle
og analyserede kommunikationen, mens den fandt sted, som for eksempel i nedenstående
tilfælde:
”Vi sidder nu her og diskuterer to ting. Det ene er et behov for at diskutere mål og visioner. Hvad vil
vi? Hvad skal vi? En fælles definition af hvad vi snakker om. Og det andet er: Hvad skal vi bruge
klinikrådet til? Jeg synes, at det er svært at svare, for jeg synes, at det er svært at koncentrere sig om
både det ene og det andet spørgsmål samtidig. Jeg vil opfordre til, at vi så vidt muligt gør ét
spørgsmål færdigt ad gangen.”

Der kunne således spores en markant ændring i gruppens kommunikation fra de første
indledende mødeobservationer til kommunikationen i forbindelse med de seneste metakommunikationsessioner.
10. metakommunikation markerede projektets afslutning, idet der på dette tidspunkt kun var
planlagt en slutevaluering af projektet i starten af januar 2002. Derfor blev den fortsatte proces
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afslutningsvis drøftet. Som nævnt blev det vedtaget at igangsætte en strategiformuleringsproces,
og spørgsmålet blev rejst om, hvorvidt det var muligt for gruppen selv at håndtere denne proces,
eller om der skulle kobles en proceskonsulent på projektet. Her var gruppen delt i to, hvor den
ene gruppe mente, at der stadig var et stykke vej igen, før dialogudviklingen sad tilstrækkeligt
inde under huden til, at man ikke ville falde i skyttegravshullerne igen, mens den anden gruppe
var varm fortaler for, at man nu måtte stå på egne ben og forsøge sig med en selvstændig proces.
Det blev aftalt så vidt muligt at håndtere processen selv og så koble en proceskonsulent på, når
og hvis gruppen som helhed skønnede det nødvendigt.
Afslutningen på 11. intervention blev, at en samlet klinikrådsgruppe konkluderede, at ”De 10
Bud for Dialog” både var almengyldige bud for den gode kommunikation og samtidig var
rammende for de kommunikationsproblemer, gruppen selv oplevede at have, og de tog derfor
hinanden i ed på, at ”De 10 Bud for Dialog” fremover skulle forsøges overholdt på klinikrådsmøderne. Det blev aftalt, at gruppen i forbindelse med slutevalueringen i begyndelsen af januar
2002 ville få udleveret buddene på farvet, lamineret papir i A4-størrelse, således at buddene
kunne have en fast plads i den mappe, gruppemedlemmerne tog med til klinikrådsmøderne.

6.14: 12. intervention – slutevaluering
Med formuleringen af ”De 10 Bud for Dialog” var projektet efter ca. 1 års dialogudvikling på
Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering næsten slut. Tilbage stod kun udleveringen af
de trykte ”De 10 Bud for Dialog” samt en slutevaluering. Begge dele fandt sted i forbindelse
med et ordinært klinikrådsmøde den 8. januar 2002.
I det følgende gennemgås forløbet i forbindelse med 12. intervention, som bestod af feedbacksession nr. 11 og metakommunikationsession nr. 11. Metakommunikationsessionen bestod af en
slutevaluering, hvor klinikrådsgruppen evaluerede det samlede forløb.

6.14.1: 11. feedbacksession
11. feedbacksession var meget kort og bestod af en udlevering af en lamineret udgave af ”De 10
Bud for Dialog”, som klinikrådsmedlemmerne fremover kunne sætte ind i deres mapper til brug
for klinikrådsmøderne, og som de i forbindelse med den forrige metakommunikationsession
havde taget hinanden i ed på at følge. Gruppens eneste reaktion på udleveringen af ”De 10 Bud
for Dialog” var, at de gerne ville have en version i kittellommeformat, således at budene ikke
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fremover var isoleret til klinikrådsmøderne, men også kunne anvendes i andre sammenhænge. Et
sådan kort blev sendt til alle klinikrådsmedlemmerne få dage senere.
Derudover bestod 11. feedbacksession af en afrunding på dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen og et oplæg til den sidste metakommunikationsession i klinikrådsgruppen. Emnet for
metakommunikationsessionen var klinikrådsgruppens slutevaluering af dialogudviklingsprojektet. Gruppen blev bedt om at evaluere forløbet ud fra to dimensioner: 1) Dialogudviklingsprocessen og dermed også elementerne og de metodiske overvejelser, der ligger til grund for
dialogudviklingsmodellen og 2) Resultatet af dialogudviklingsprocessen, dvs. en vurdering af,
hvilke konsekvenser og resultater dialogudviklingsprojektet havde haft for klinikrådsgruppen og
dens kommunikation.

6.14.2: 11. metakommunikation – Klinikrådsgruppens slutevaluering
Eftersom klinikrådsgruppen var blevet præsenteret for et udkast til ”De 10 Bud for Dialog” i
forbindelse med 10. feedbacksession, gav udleveringen af den laminerede udgave af budene ikke
anledning til nogen væsentlige reaktioner. Udleveringen af budene afstedkom dog en drøftelse af
budenes almengyldige karakter. En del af gruppemedlemmerne efterspurgte nemlig som nævnt
en lommeudgave i kittellommestørrelse, således at budene fremover ikke kun var isoleret til
klinikrådsmøderne, men også kunne bæres ud fra klinikrådsmøderne og evt. bruges i andre
sammenhænge. Dette afstedkom en drøftelse om, hvorvidt ”De 10 Bud for Dialog” kunne bruges
i andre sammenhænge – og dermed gled gruppen over i evalueringen af dialogudviklingsprocessen.
Gruppens overordnede evaluering af dialogudviklingsprocessen var positiv. Samtlige gruppemedlemmer kunne spore en forbedring i kommunikationen fra projektets start til sluttidspunktet
– også dem, der indledningsvis havde været meget skeptiske over for projektet. Evalueringen af
projektets resultater kan groft opdeles i to: Nogle praktiske resultater, der mest kan karakteriseres
som en effektivisering af klinikrådsmøderne, samt nogle dialogudviklingsmæssige resultater,
hvor klinikrådsmedlemmerne mente, at kommunikationen overordnet set havde bevæget sig
noget væk fra diskussions- og debatsporet i retning af dialogsporet, men hvor der også var
enighed om, at selv om gruppen i glimt havde haft dialog, så var der stadig lang vej igen, når det
gjaldt de traditionelt sprængfarlige emner. Endelig evaluerede gruppemedlemmerne som ovenfor
nævnt også de processuelle aspekter ved dialogudviklingsmetoden og drøftede mulighederne for
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at udbrede dialogen til andre fora ved hjælp af ”De 10 Bud for Dialog” og den terapeutiske
tilgang.
På resultatsiden vurderede gruppemedlemmerne, at dialogudviklingsprocessen havde medført
væsentlige ændringer på den mere praktiske side. Gruppen var således enige om, at den effekt,
de først havde mærket, havde været en effektivisering af klinikrådsmøderne. Mødeformen var
blevet mere disciplineret, og indførelsen af ordstyrerfunktionen havde bevirket en bedre mødestruktur, hvor gruppemedlemmerne ikke i så høj grad som tidligere talte ad forskellige spor, men
bedre kunne holde sig til nogenlunde samme emne og få rundet af på de emner, der var på
dagsordenen. De første, mærkbare effekter af dialogudviklingsprocessen var således på nogle
praktiske dimensioner, som i sit udgangspunkt ikke har meget med dialogudvikling at gøre, men
som tidligere nævnt kan være med til at skabe de nødvendige rammer for dialogudviklingen:
”Jeg synes, der er kommet lidt mere struktur på møderne i form af ordstyrer og styring af processen,
og kommunikationen har taget en lidt bedre retning med mere respekt for hinanden. Man afbryder
ikke hinanden, man holder sig bedre til emnet og kører ikke ud ad forskellige tangenter i lige så høj
grad som tidligere.”

Omkring de dialogudviklingsmæssige resultater var der i gruppen enighed om, at der på nogle
områder var langt til dialog som en kommunikationsform, der gennemsyrede klinikrådsmøderne.
Alle var enige om, at kommunikationen var blevet markant bedre, men gruppemedlemmerne var
også enige om, at når det gjaldt de sprængfarlige emner, så var der stadig lang vej til en dialog.
Der var enighed om, at der alt i alt havde været en positiv udvikling, som kunne spores på flere
fronter.
For det første vurderede gruppemedlemmerne, at dialogudviklingsprocessen havde betydet en
større respekt og forståelse for de øvrige gruppemedlemmer og faggrupper, og at man havde fået
øjnene op for den rolle, forskellige verdensbilleder spiller for kommunikationen. Gruppen
vurderede, at der nu var både større forståelse for og respekt omkring de forskellige verdensbilleder, der er repræsenteret i klinikrådsgruppen, og at man var blevet bedre til at håndtere
tilstedeværelsen af de på visse områder vidt forskellige verdensbilleder:
”Jeg synes, jeg har mærket en positiv udvikling i vores drøftelser. Jeg synes, at vi er blevet bedre til at
kommunikere og også bedre til at give hinanden lov til at reagere, sådan som vi gerne vil. Det kan
blive meget bedre, det er klart. Men processen har været positiv.”
”Jeg synes også, at tonen er blevet venligere. Vi er også blevet mere opmærksomme på, at vi er
forskellige personer, som kommer forskellige steder fra og derfor ikke altid forstår, hvad hinanden
siger.”
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Gruppemedlemmerne fremhævede især, at den til tider ubehagelige tone ved klinikrådsmøderne
og de mange destruktive konflikter var udskiftet med en behageligere tone og en mere
konstruktiv tilgang til de konfliktfyldte emner.
For det andet vurderede gruppemedlemmerne, at dialogudviklingsprocessen havde betydet, at
klinikrådsmøderne var præget af færre skjulte dagsordener end tidligere. Især metakommunikationsessionerne blev fremhævet som et væsentligt middel til, at gruppen nu kunne
italesætte nogle af de problemer, der var i forbindelse med kommunikationen på klinikrådsmøderne. Gruppemedlemmerne mente, at metakommunikationsessionerne havde skabt en
praksis, hvor det var legalt og naturligt at tage sig tid til at kommunikere om kommunikationen
og på den måde langsomt få erkendt og løst nogle af de problemer, der var med til at skabe en
uhensigtsmæssig kommunikation i gruppen:
”Ideen om at metakommunikere har jeg i hvert fald taget til mig. Det er blevet mere legalt at bede om
den time-out. Det er blevet mere legalt at sige: Du holder dig ikke til emnet. Eller: Du lader mig ikke
tale ud. Nu er det ikke sådan en kamp længere. Vi taler om problemerne, når de opstår.”

Endelig var gruppemedlemmerne enige om, at selv om de overvejende syntes, at processen
havde været positiv, så var der stadig på nogle punkter langt til en dialog. Omkring de
sprængfarlige emner som besparelser og opgaveglidning var det stadig svært at få dialogen til at
fungere, og her var kommunikationen til tider stadig præget af skyttegravskrig:
”Jeg var nok en af dem, der var mest negativ over for overhovedet at skulle sætte processen i gang,
men man må jo sige, at engang imellem skal man jo så lade være at lytte til sin egen indre negativitet,
for jeg mener nok, at der er kommet noget positivt ud af det. Jeg mener også, at vi har alenlangt
endnu – i hvert fald når vi når til brændpunkterne. Nu går det helt fint, når det går i smult vande, men
vi er jo stadig gode til at grave grøfter. Men jeg tror, vi er på rette vej.”

Det var en enig klinikrådsgruppe, der mente, at de i løbet af et års dialogudviklingsforsøg nu
havde udviklet en dialogkompetence, som ganske vist krævede fortsat indlæring og udvikling,
men det var også en enig gruppe, der mente, at der var stor forskel på at have en dialogkompetence og at have vilje til at bruge den. En del af gruppemedlemmerne mente, at de nu
havde en dialogkompetence, de kunne gøre brug af, men at de i visse situationer valgte ikke at
gøre brug af den. Gruppemedlemmerne vurderede samtidig, at de i de situationer nu åbent kunne
drøfte, hvad årsagen til en sådan adfærd kunne være. Alle gruppemedlemmerne var i øvrigt enige
om, at årsagen nok skulle findes i nogle konflikterende værdier, hvor de værdier, der ligger til
grund for dialogen som samtaleform, kolliderer med nogle andre værdier:
”Det med værdier er meget interessant. Jeg tror f.eks., at vi alle sammen har en værdi om, at man
altid skal tale sandt, men det er ikke altid lige bekvemt at gøre det. Så skal man jo gøre op med sig
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selv, om den værdi så afspejler sig i ens adfærd. Grundlæggende gør den det forhåbentlig, men
hvornår gør den det så ikke, og hvorfor gør den så ikke det? Det er jo hele humlen i det her – at vi
nogle gange godt ved, hvad vi skal gøre, men vi gør det ikke alligevel – og det er der jo nok en grund
til.”

Gruppemedlemmerne var enige om, at ”der gælder andre værdier på barrikaderne”, og at der lå en
udfordring i at få dialogen til at fungere på de særligt konfliktfyldte områder, eller rettere: at få
analyseret det værdigrundlag, der gælder på barrikaderne, og holde det op imod værdigrundlaget
for dialog.
Disse pointer er centrale og vil blive diskuteret yderligere i afsnit 6.15 samt i kapitel 8. Det
afgørende i forbindelse med gruppens slutevaluering var det høje erkendelsesniveau, gruppen
oplevede, at befandt sig på, og den analytiske dybde, gruppen viste i deres drøftelser af, hvor
langt dialogudviklingsprojektet havde bragt dem, og hvilke barrierer der var for dialogudvikling i
klinikrådsgruppen.
Afslutningsvis drøftede gruppen almengyldigheden og rækkevidden af ”De 10 Bud for Dialog”.
Som nævnt var der enighed i gruppen om, at budene afspejlede de særlige problemer, der var i
klinikrådsgruppen. Samtidig var der enighed om, at gruppens problemer og dermed budene i et
vist omfang afspejlede nogle generelle problemer inden for sundhedsvæsenet, og at budene
derfor formentlig ville kunne bruges i andre sammenhænge. Der var dog en generel skepsis at
spore i gruppen med hensyn til dialogens udbredelse, idet fundamentet for dialog er en generel
tillid og en enighed om, at en samtale skal fungere på dialogens præmisser. Skjulte dagsordener,
magt og politiske spil kan derfor synes uforenelige med dialogens grundprincipper. Gruppemedlemmernes primære bekymring gik på, at hvis ikke alle i en gruppe er enige om at indgå i
dialog og kommunikere og agere i henhold til dialogteorien, så risikerer man at blive taberen:
”Der er i hvert fald nogle sammenhænge, hvor det ikke går. Hvis du f.eks. sidder i en anden gruppe,
hvor det handler om, at der skal spares x antal millioner, og man så skal drøfte, hvem det kommer til
at gå ud over – hvis alle andre ikke følger de her bud, og man selv følger dem strikte, så tror jeg, at
man ikke får sin mening om sagen frem, og ens forslag til besparelser vil ikke slå igennem, og så
bliver man den lille.”
”Magt er en væsentlig faktor i det her. Nogle steder i organisationen ved vi godt, at det er ligegyldigt,
hvor godt forberedte vi er, for vi kommer også med den holdning, at der er en skjult dagsorden, og at
vi kun har fået en brøkdel af det, vi skal forhandle omkring, at vide, fordi de andre har magten. Så kan
vi komme med vores 10 bud eller med alle mulige andre ting, men de sidder med magten, og tror vi så
i den situation på, at vi får det hele at vide, sådan at vi bare skal agere ud fra det?”

En del af gruppemedlemmerne mente dog, at man selv i de situationer, hvor dialogen som
udgangspunkt ikke har gode kår, f.eks. i stærkt konfliktfyldte situationer, hvor der står meget på
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spil for dem, der deltager i samtalen, kan have glæde af at efterleve ”De 10 Bud for Dialog”, og
at samtalen blive have gavn af, at man følger budene, også selv om samtalen ikke får karakter af
at være en dialog, og også selv om ikke alle er indstillet på at kommunikere i henhold til
dialogens grundpræmisser:
”Det er klart, at der er områder, hvor det her ikke ville blive accepteret, eller hvor man ikke ville
opnå det, man gerne ville, men hvis man f.eks. ser på punkt 5, så tror jeg, at man i alle sammenhænge
ville stå sig ved at prøve bevidst at spørge ind til, hvad det er, der foregår, i stedet for bare at antage.
Man kan jo godt suspendere og spørge i stedet for at antage, selv om andre ikke gør det. Det har
været min store erkendelse i det her, og jeg tror, at det ikke kun vil bedre dialogen, men også
samtaler, der ikke er dialoger, og hvor det aldrig bliver til en dialog.”

Som afslutning på klinikrådsgruppens evaluering blev dialogudviklingsmetoden og den
terapeutiske tilgang evalueret. En del af gruppemedlemmerne havde i forbindelse med midtvejsevalueringen udtrykt ønske om en mere direkte facilitering. Ved slutevalueringen havde en del af
disse gruppemedlemmer skiftet holdning, idet de nu mente, at den terapeutiske tilgang havde
flere fordele end ulemper. Af fordele blev som det væsentligste nævnt den erkendelse, der følger
med den terapeutiske tilgang, hvor flere af gruppemedlemmerne fremhævede, at hvis de blot
havde fået besked på at følge ”De 10 Bud for Dialog” fra start, så havde de ikke fået den
væsentlige erkendelse og læring, som den terapeutiske hjælp-til-selvhjælps-tankegang har til
formål at give. Som ulempe fremhævede nogle af gruppemedlemmerne, at der gik lang tid, før
de så resultater af deres anstrengelser. Andre gruppemedlemmer stillede jf. ovenstående drøftelse
spørgsmålstegn ved, om metoden er velegnet i systemer med udtalte magtstrukturer, idet de
kædede magtstrukturer sammen med de særligt konfliktfyldte emner, som i klinikrådsgruppen
bød dialogen på særlige udfordringer.
Med denne slutevaluering havde dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen nået enden, og
gruppen var herfra overladt til selv at fortsætte dialogudviklingsprocessen på egen hånd.

6.15: Slutdiagnose
Dialogudviklingsprojektet i klinikrådsgruppen sluttede primo 2002 med udleveringen af ”De 10
Bud for Dialog”. På det tidspunkt havde dialogudviklingsforsøgene strakt sig over ca. 1 år. 22
klinikrådsmøder var observeret, der var afholdt 12 interventioner bestående af 11 feedback- og
metakommunikationsessioner.
I det følgende foretages en slutdiagnose af klinikrådsgruppens kommunikation. Som nævnt i
kapitel 4 er formålet med førsteordensanalyserne i dette og næste kapitel at analysere
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udviklingen i gruppernes kommunikation i forhold til dialogudviklingsmodellen og i forhold til
det teoretiske apparat, der ligger til grund for modellen.
Den følgende slutdiagnose foretages derfor udelukkende inden for rammerne af dialogteorien og
dialogudviklingsmodellen, og formålet er at vurdere, hvor langt klinikrådsgruppen nåede i
retning af en dialog i løbet af ca. 1 års praktiske dialogudviklingsforsøg. Slutdiagnosen er ikke
kun en analyse af kommunikationen ved sluttidspunktet for dialogudviklingsforsøgene eller fra
tidspunktet for midtvejsdiagnosen og frem, men en sammenfattende analyse, hvor såvel den
indledende diagnose som midtvejsdiagnosen medtages. På samme måde medtages også såvel
gruppens kommunikation i forbindelse med den ikke-faciliterede del af de ordinære klinikrådsmøder som kommunikationen i forbindelse med metakommunikationsessionerne. På den måde
bliver slutdiagnosen ikke blot et øjebliksbillede af kommunikationen ved dialogudviklingsforsøgenes sluttidspunkt, men et sammenfattende, dynamisk billede af hele dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen.
Slutdiagnosen vil derfor i vidt omfang være baseret på de eksempler på gruppens
kommunikation, der fremgår af de foregående afsnit, og der vil kun i begrænset omfang
inddrages nye eksempler.

6.15.1: Vekslende sporskifte
Klinikrådsgruppens kommunikation bar som nævnt i den indledende diagnose (se afsnit 6.2)
indledningsvis tydeligt præg af at bevæge sig ad diskussions- og debatsporet, jf. figur 3.1 og 3.2,
samtidig med at kommunikationen ind imellem bar præg af indlagte monologer, hvor gruppemedlemmerne hver for sig førte en monolog, hvilket kom til udtryk ved, at deltagerne talte om
hver deres emne og tydeligvis ud fra hver deres verdensbillede og dagsorden. Det samlede
indtryk af gruppens kommunikation var således en ”diskussion med indlagte monologer”. Det
skortede således ikke på meninger, holdninger og argumenter i klinikrådsgruppens
kommunikation, hvilket – kombineret med den udprægede tendens til at hvert gruppemedlem
ville fremføre og forsvare egne synspunkter og eget verdensbillede – resulterede i en meget
fragmenteret kommunikation. I løbet af dialogudviklingsprocessen sås dog flere tegn på
ændringer i gruppens kommunikation.
De første tegn på ændringer i kommunikationen viste sig – som nævnt i midtvejsdiagnosen i
afsnit 6.9.3 – som små krusninger på overfladen. Dette kom til udtryk ved, at gruppemedlemmerne gav eksplicitte henvisninger til de emner, der blev gennemgået i forbindelse med
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feedbacksessionerne, og det var tydeligt, at gruppen forsøgte at tilegne sig dialogteoriens tankeog begrebsapparat. Gruppemedlemmerne forsøgte tydeligvis i starten af dialogudviklingsprocessen at træne sig selv i brugen af dialogteoriens tanker og termer, men viste ikke nogen
analytisk og reflekterende tilgang til dialogteorien. De små krusninger på overfladen viste sig
desuden som et fald i konfliktniveauet.
Efter midtvejsdiagnosen sås der ikke helt så mange eksplicitte tegn på henvisninger til dialogteoriens begrebsapparat, men f.eks. i forbindelse med rollespillene var der henvisninger til
kommunikationsrollerne i gruppen, ligesom øvrige begreber dukkede op fra tid til anden. En
sandsynlig forklaring på den mindre grad af eksplicit brug af dialogteoriens begrebsapparat er, at
gruppen langsomt tilegnede sig begreberne og tankerne bag begreberne og derfor ikke havde
behov for eksplicit at afprøve begrebsapparatet.
Mere håndgribelige tegn på ændringer i gruppens kommunikation sås i forbindelse med
implementeringen af ”eksterne” kommunikationsredskaber, der havde til formål at skabe de
nødvendige rammer for dialogudviklingen ved at fjerne nogle irritationsmomenter omkring
gruppens kommunikation. Eksempler herpå er indføringen af en ordstyrerfunktion, der gik på
omgang mellem gruppemedlemmerne med det formål at ”tæmme tangenterne”, samt en bedre
brug af dagsordenen. Der var tydeligvis tale om tiltag, der havde til hensigt at effektivisere
møderne, hvilket som tidligere nævnt kan opfattes som forsvarsmekanismer, idet det fjerner
fokus fra de egentlige problemer, men det kan også være udtryk for opbygningen af en
funktionsdygtig ”container” for dialogen. Sammenholdt med gruppens ildhu og engagement i
dialogudviklingsprocessen og sammenholdt med gruppens begyndende udvikling af en dialogkompetence er det mest sandsynligt, at disse effektiviseringstiltag skal ses som led i
opbygningen af en ”container” for dialogen i gruppen. Efter midtvejsevalueringen sås der ikke
yderligere tegn på sådanne effektiviseringstiltag i gruppen.
Endelig er der de mere substantielle ændringer i kommunikationen. Fra omkring midtvejs i
forløbet sås en klar ændring i gruppens kommunikation, primært i forbindelse med metakommunikationsessionerne (se f.eks. 4. metakommunikation i afsnit 6.7.2), men også til tider i
forbindelse med den ikke-faciliterede del af gruppens kommunikation, dvs. i forbindelse med
observationerne af de ordinære klinikrådsmøder. Gruppens kommunikation vekslede dog meget.
De første ændringer i gruppens kommunikation sås omkring de ikke-sprængfarlige emner, mens
det tog noget længere tid – og i øvrigt viste sig sjældnere – omkring de traditionelt sprængfarlige
emner. Ændringerne viste sig som nævnt først i forbindelse med metakommunikationsessionerne
og først senere i forbindelse med den øvrige, ikke-faciliterede kommunikation.
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Omkring de ikke-sprængfarlige emner viste gruppen ca. midtvejs i forløbet en mere konstruktiv
samtaleform, der lå væsentligt tættere på dialogsporet end på diskussions- og debatsporet. Men
det var som nævnt ikke kun omkring de ikke-sprængfarlige emner, at der kunne ses en markant
ændring i gruppens kommunikation. Jf. afsnit 6.9.3 sås der omkring møde nr. 10 en langt mere
konstruktiv drøftelse af et sparekrav. Her var kommunikationen ikke præget af tidligere tiders
anklager eller beskyldninger, ingen forsøgte at lægge ordene i munden på andre, og ingen
forsøgte at vinde. Gruppen udviste en mere holistisk tilgang til problemstillingen, der blev spurgt
ind til øvrige gruppemedlemmers holdninger, og det var tydeligt, at flere af dialogens elementer
var under udvikling, herunder især proprioceptionen samt tale- og respektelementerne. Derimod
var det sværere at se eksplicitte tegn på den del af lytteelementet, der vedrører at lytte til sin egen
indre stemme, samt på suspensionselementet. Gruppen var således i dette tilfælde og i nogle få
andre tilfælde i drøftelsen af ikke-sprængfarlige emner tæt på en dialog, men nåede i ingen af
tilfældene frem til et tydeligt fælles tredje.
Selv om udviklingen af en dialogkompetence og tegn på en dialoglignende kommunikation mest
viste sig i forbindelse med metakommunikationsessionerne, så vekslede kommunikationen på
metakommunikationsessionerne

meget,

spændende

fra

refleksioner

over

gruppens

kommunikation på et højt niveau til en mere overfladisk og distanceret metakommunikation.
Dette kan dels være et udtryk for, at gruppen bruger energi på at tilegne sig ny teori og nye
begreber, f.eks. i forbindelse med rollespillene, dels kan det være tegn på forventelige tilbagefald, idet dialogudviklingen er at sammenligne med overskridende læring, som jf. kapitel 3 kan
være frustrerende, forvirrende og volde en del kvaler.
Også omkring den ikke-faciliterede del af kommunikationen på de ordinære klinikrådsmøder sås
en meget vekslende kommunikation. Selv om kommunikationen var betydeligt mere fokuseret
end tidligere (hvilket blandt andet skyldtes det lavere konfliktniveau og fraværet af monologer),
vekslede gruppen mellem det for gruppen velkendte diskussions- og debatspor og et dialoglignende spor. Især omkring de sprængfarlige emner sås der en tendens til at gruppen faldt
tilbage i diskussions- og debatsporet, og den dialoglignende kommunikation sås især i glimt
omkring de ikke-sprængfarlige emner. Der sås dog som nævnt eksempler på en dialoglignende
kommunikation omkring de traditionelt sprængfarlige emner, jf. ovenstående drøftelse af
besparelsesproblematikken. Et andet eksempel er en drøftelse om opgaveglidning, som også
traditionelt er et sprængfarligt emne, men hvor gruppen på samme vis nærmede sig en dialog, om
end i noget mindre grad end tilfældet var omkring besparelsesdrøftelsen.
En analyse af klinikrådsgruppens dialogudviklingsproces viser således en vekslen mellem
diskussions- og debatsporet og dialogsporet. Gruppen ligger dog især sidst i dialogudviklings281
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processen betydeligt tættere på dialogsporet end ved dialogudviklingsforsøgenes start og
diskussionerne/debatterne har fået en anden, mindre konfliktfyldt karakter. Det er værd at
bemærke, at en fælles forudsætning for såvel debatter, diskussioner og dialoger som nævnt er, at
kommunikationen indeholder meninger, holdninger og argumenter, og at det, der primært
adskiller de to spor fra hinanden, er måden, disse meninger, holdninger og argumenter håndteres
på, jf. figur 3.2. Afgørende er også den holdning, parterne går ind i kommunikationen med, især i
forhold til ønsket om at vinde, som præger diskussions- og debatsporet, og som står i skarp
kontrast til dialogens formål og væsen. Set i det lys er gruppens vekslen mellem de to spor ikke
påfaldende, idet gruppen i løbet af dialogudviklingsprocessen fik lært at tæmme de ukonstruktive
konflikter, hvorved der skabtes et større råderum og derigennem en mulighed for at veksle
mellem de to spor.
I det følgende afsnit analyseres gruppens kommunikation og udviklingen i gruppens dialogkompetence med udgangspunkt i dialogens elementer.

6.15.2: Dialogens elementer
Som nævnt i den indledende diagnose var ingen af dialogens elementer fremherskende i
klinikrådsgruppens kommunikation ved dialogudviklingsforsøgenes start. Kommunikationen bar
især præg af manglende proprioception og manglende suspension. Der var dog tegn på
Suspension I i form af at gøre det usagte udsagt, dvs. at gøre det, der er ubevidst hos én selv,
men synligt for andre, bevidst og manifest for alle i gruppen. Dette kom til udtryk, når gruppemedlemmerne f.eks. påpegede en diskrepans mellem et andet gruppemedlems handlinger og
ytringer. Sådanne diskrepanser blev brugt i diskussions- og debatøjemed, idet formålet var at
dissekere modpartens argumenter og dermed svække modpartens argumentation. Klinikrådsgruppens kommunikation var indledningsvis også præget af, at der ikke blev spurgt ind til andres
synspunkter.
Omkring midtvejsdiagnosen sås som nævnt de første tegn på, at gruppemedlemmerne var ved at
udvikle en dialogkompetence.
Først og fremmest sås der en betydeligt højere grad af proprioception. I første halvdel af dialogudviklingsprocessen kom proprioceptionen hyppigst til udtryk ved bemærkninger som: ”Vi
sidder nu her og diskuterer to ting.” etc., dvs. bemærkninger, som vidner om en kommunikativ
bevidsthed om, hvad der foregår i kommunikationen her og nu, og en proprioception, som især
hænger sammen med tilskuerrollen. Denne proprioception er væsentlig især set i lyset af
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klinikrådsgruppens indledende tendens til at afspore samtalen, men mere væsentlig er den form
for proprioception, hvor der skabes en sammenhæng hos hver enkelt gruppemedlem mellem
individets tænkemåde og individets handlemåde, dvs. hvordan hvert verdensbillede manifesterer
sig i kommunikationen. Sådanne koblinger mellem tænkemåde og handlemåde er det svært at
finde eksplicitte eksempler på i kommunikationen, idet der i sagens natur er tale om en
overvejende kognitiv proces. Som det fremgår nedenfor af afsnit 6.15.3 var der dog indikatorer
på en sådan kobling og øget kommunikativ bevidsthed, f.eks. i form af en øget bevidsthed
omkring de kommunikationsroller, man indtager.
En anden væsentlig forudsætning for dialogudvikling er suspensionen. Suspensionsbegrebet
opdeles jf. kapitel 3 i to: Suspension I drejer sig om at udvikle en evne til at sætte sig ind i og
etablere en forståelse for andres verdensbillede. Suspension I drejer sig for det første om at gøre
det uudsagte udsagt (jf. figur 3.3), dvs. at gøre det latente manifest. Denne form for Suspension I
manifesterer sig f.eks. ved, at man spørger ind til andre personers verdensbillede, deres
holdninger og værdier, deres handlinger og deres ytringer, samtidig med at man sætter sit eget
verdensbillede på hold. Her knyttes suspensionselementet tæt til såvel lytte- som taleelementet.
Denne form for Suspension I blev tydeligt udviklet ca. halvvejs i dialogudviklingsforløbet, og
sås blandt andet i forbindelse med 9. metakommunikation (se afsnit 6.12.2), hvor det var
tydeligt, at gruppemedlemmerne ikke blot lyttede mere til de øvrige gruppemedlemmer, men
også spurgte ind til andre gruppemedlemmers synspunkter.
For det andet drejer Suspension I sig om at gøre det usagte udsagt (jf. figur 3.3). I begyndelsen af
dialogudviklingsforløbet blev dette som nævnt ofte brugt i diskussions- og debatøjemed. Senere i
forløbet blev det brugt i forbindelse med den første form for Suspension I, hvor gruppemedlemmerne, når de opfattede sådanne diskrepanser, brugte det som en lejlighed til at spørge
ind til det, andre sagde, med henblik på at sætte sig ind i andres verdensbilleder.
Ligeledes sås der en udvikling i Suspension II (at gøre det ubevidste bevidst), der drejer sig om
at udvikle en bevidsthed omkring ens eget verdensbillede, og hvordan det manifesterer sig i
kommunikationen. Denne form for suspension hænger nøje sammen med den ovenfor omtalte
proprioception, og gruppens høje grad af refleksion, som især sås i forbindelse med metakommunikationen, og gruppens bevidsthed om f.eks. kommunikationsrollerne er tegn på
udvikling af Suspension II.
Ifølge dialogudviklingsmodellen (se figur 4.2) er det tanken, at Suspension II primært udvikles
gennem feedbacksessionerne, og at de temaer, der tages op i forbindelse med feedbacksessionerne, igangsætter nogle refleksionsprocesser, der kan understøtte Suspension II. Derfor
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var det ikke overraskende primært i forbindelse med de efterfølgende metakommunikationsessioner, at der sås den største udvikling i såvel proprioceptionsevnen som suspensionsevnen.
Også de øvrige dialogelementer blev udviklet i løbet af dialogudviklingsprocessen. Især i
forbindelse med de senere metakommunikationsessioner sås markante ændringer. I forbindelse
med 7. metakommunikation (se afsnit 6.10.2) sås en øget lytteevne, dog kun i form af en øget
evne til at lytte til andre og ikke så meget i form af at lytte til egen indre stemme. Der sås også
forandringer omkring respektelementet, hvor det var tydeligt, at respekten for de øvrige gruppemedlemmer, deres faglighed og deres verdensbilleder var større end tidligere. Samtidig viste
gruppemedlemmerne også her tegn på en høj grad af proprioception og suspension.
Også i forbindelse med 9. metakommunikation (se afsnit 6.12.2) sås denne udvikling tydeligt.
Der blev fremført markante synspunkter, men på en sådan måde, at det var tydeligt, at gruppemedlemmerne ikke gik ind i samtalen for at vinde. Der blev lyttet og spurgt ind til de øvrige
gruppemedlemmers synspunkter, og der sås tegn på en øget proprioception. Karakteristisk for 9.
metakommunikation var således, at gruppemedlemmerne for første gang tydeligt forsøgte at
danne ”et fælles tredje” omkring gruppens kommunikation, og at dette ”fælles tredje” opstod i
forbindelse med metakommunikationen og ikke som resultat af en foruddannet mening, der
tilhørte et eller flere af gruppemedlemmerne.
En del af de elementer, der indgår i en dialogkompetence, specielt proprioception, suspension og
det at lytte til sin egen indre stemme, er svære at observere, idet disse elementer primært knytter
sig til kognitive funktioner og derfor kun sjældent eller vanskeligt manifesterer sig som direkte
observerbare elementer i kommunikationen.
Således er det ikke svært at finde eksempler på, at gruppemedlemmerne er blevet bedre til at
lytte til andre, hvilket de ofte i løbet af dialogudviklingsprocessen eksplicit pointerede, f.eks.:
”Når jeg lytter til, hvad I siger, så tror jeg egentlig, at problemstillingen ligger et andet sted. Jeg
mener stadigvæk, at vi har alle de her gode ting – alle vores styrker – men i bund og grund accepterer
vi ikke den struktur, vi har, og det er dér, miseren opstår.”

Den forbedrede lytteevne kom også til udtryk ved færre afbrydelser. Det er således tydeligt –
også i forbindelse med den ikke-faciliterede del af den ordinære kommunikation – at gruppemedlemmerne taler længere uden at blive afbrudt, og der i langt mindre grad gøres brug af
kompletteringsmekanismer, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at gruppemedlemmerne
ikke i så høj grad som tidligere lægger ordene i munden på hinanden.
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Den anden form for lytteevne – at lytte til sin egen indre stemme – er til gengæld svær at
observere, dels fordi der er tale om en kognitiv proces, som ikke nødvendigvis kommer eksplicit
til udtryk, dels fordi det især i starten – som en del af gruppemedlemmerne også påpegede i
forbindelse med metakommunikationsessionerne og midtvejsevalueringen – er svært at lytte til
sin indre stemme samtidig med, at man kommunikerer. Lytningen til egen indre stemme kan
derfor lige så vel finde sted i form af en efterfølgende refleksion efter mødet.
Også proprioceptionen er svær at observere eksplicit i kommunikationen, idet en kobling mellem
tanke og tale ikke nødvendigvis kommer direkte til udtryk i kommunikationen.
Der er dog en række indikatorer, der som oven for nævnt peger på udviklingen af disse elementer
i dialogkompetencen. Først og fremmest ses der et betragteligt lavere konfliktniveau. Der ses
også en betydeligt hurtigere ”sagsbehandling”. Mange emner blev i sidste halvdel af dialogudviklingsforløbet færdigbehandlet/færdigdrøftet i løbet af ét møde, og de traditionelt sprængfarlige emner, som klinikrådsgruppen tidligere kunne være 3-5 møder om at drøfte/nå til
beslutning omkring, var nu kun på dagsordenen på 1-2 møder. Der gives mere plads til det
enkelte gruppemedlem. Der tales i væsentligt længere sætninger, og der afbrydes ikke.
Med til den samlede vurdering af, hvorvidt der i klinikrådsgruppen udvikles en dialogkompetence hører også den spørgende holdning, der karakteriserer dialogen, jf. figur 3.2. Dette
vedrører til dels den form for granskning, der er knyttet til suspensionselementet, men det
vedrører også en reflekterende, spørgende holdning, hvor der ikke kun fokuseres på
kommunikationens effektivitet og på de enkelte elementer i dialogen, men hvor der stilles helt
fundamentale spørgsmål om f.eks. gruppens eksistensberettigelse mv. En sådan form for
refleksion og spørgende holdning sås især i sidste halvdel af dialogudviklingsforsøgene, f.eks.
omkring 10. metakommunikation (se afsnit 6.13.2), hvor en række udtalelser vidnede om en høj
grad af refleksion:
”Hvad vil vi overhovedet med fysioterapi på Rigshospitalet? Hvad vil vi overhovedet med ergoterapi
på Rigshospitalet? Jeg tror, det er utroligt vigtigt, at vi får taget den diskussion.”
”Jeg mener stadig ikke, at vi har gjort os helt klart, hvad vi vil anvende klinikrådet til, og det synes
jeg er én af de første ting, vi bør have defineret.”
”Vi har forskellige indfaldsvinkler til det her klinikrådsmøde, og vi har jo også et klinikråd, som –
uanset hvem der har besluttet sammensætningen af det – er et råd, der er sammensat på baggrund af
to forskellige rationaler: Det organisationsteoretiske rationale med ledere, der har ledelsesansvar i
form af personaleledelsesansvar og uddelegeret budgetansvar, og så ledere, der er ledere i kraft af et
fagorganisatorisk ansvar. Det gør jo, at vi har forskelligt udgangspunkt.”
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Alt i alt ses der således en markant udvikling i klinikrådsgruppens dialogkompetence, men
niveauet i dialogkompetencen er ikke konstant, idet kommunikationen som nævnt i afsnit 6.15.1
er meget vekslende. Desuden kommer dialogkompetencen tydeligst til udtryk i forbindelse med
metakommunikationsessionerne, mens det falder gruppemedlemmerne betydeligt sværere at
overføre dialogkompetencen til den ikke-faciliterede del af de ordinære klinikrådsmøder.

6.15.3: Igangsættere, opponenter og tilskuere
Analysen af gruppens kommunikation på baggrund af dialogens fem elementer kan bidrage til et
mere dybtgående billede af gruppens kommunikation og af udviklingen af gruppemedlemmernes
dialogkompetence. En analyse på baggrund af Kantor’s kommunikationsrollemodel kan supplere
dette billede og bidrage til forståelse af, hvorfor dialogudviklingsprocessen er forløbet, som den
er.
Klinikrådsgruppen var indledningsvis præget af en overrepræsentation af igangsættere og
opponenter, hvilket tydeligt afspejlede sig i kommunikationen, idet både igangsættere og
opponenter på hver deres måde bidrager til at drage nye perspektiver ind i samtalen, hvilket kan
resultere i en fragmenteret kommunikation. Samtidig betyder overvægten af opponenter, at
kommunikationen, som det indledningsvis var tilfældet i klinikrådsgruppen, kan være præget af
konflikter og lange, ukonstruktive diskussioner og debatter, hvor der kun langsomt nås frem til
en beslutning. Ved dialogudviklingsforsøgenes start var de samme emner som nævnt ofte på
dagsordenen på flere møder i træk, uden at gruppen nåede frem til enighed omkring en
beslutning eller et handlingsgrundlag, og ofte blev beslutningerne først truffet i forbindelse med
en deadline og af klinikledelsen, men uden at den resterende del af klinikrådsgruppen var enige i
beslutningen.
Eksempler på en overvægt af igangsættere og opponenter ses blandt andet i den indledende
diagnose (se afsnit 6.2.2), af Eksempel nr. 1 (se afsnit 6.4.2) og af Eksempel nr. 4 (se afsnit
6.6.1).
I den sidste halvdel af dialogudviklingsforløbet ændredes gruppens kommunikationsrollesammensætning sig, især i forbindelse med 8. metakommunikationsessions kommunikationsrollespil (se afsnit 6.11.2).
Tilskuerrollen var tydeligt underrepræsenteret ved dialogudviklingsforsøgenes start. Enkelte af
klinikrådsmedlemmerne fungerede egentlig som ”naturlige” tilskuere i kommunikationen, men
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deres bemærkninger og analyser af kommunikationen blev ofte overdøvet af de igangværende
diskussioner mellem igangsættere og opponenter. Kommunikationsrollespillet og beslutningen
om, at især ordstyreren (hvis funktion gik på omgang i gruppen) havde en særlig tilskuerforpligtelse ændrede ved kommunikationsrollesammensætningen i gruppen. Ændringen sås dels
ved, at flere af klinikrådsmedlemmerne påtog sig tilskuerrollen, dels ved at de ”naturlige”
tilskuere fik større opmærksom fra alle i gruppen, når de ytrede sig.
Endelig sås der en ændring i retning af flere ”tilhænger”-tilkendegivelser. I den første halvdel af
dialogudviklingsprocessen var der kun meget få tilkendegivelser af, at man var enig med andre
gruppemedlemmer, men efter kommunikationsrollespillene var sådanne ”tilhænger”-tilkendegivelser hyppigere. Ofte lavede gruppemedlemmerne sjov med, at de for en gangs skyld var
enige, f.eks. i forbindelse med kommunikationsrollespillet, hvor en minus-tilhænger sagde
følgende:
”Vi er enige for en gangs skyld.”
”Jeg må ikke være enig i det, du siger, og det falder mig svært ikke at benytte chancen.”

Også i andre sammenhænge blev der i højere grad end tidligere givet udtryk for enighed, f.eks.:
”Vi skal jo kunne ende med at blive enige om, hvad det er for et indhold, vi sætter i sådan et brev, og
jeg mener, at det er det eneste argument, der kan være for, at vi bliver involveret i noget, der kunne
ligne plejeopgaver, det er, hvis det tilfældigvis havde vores fag i centrum i en eller anden sammenhæng. (…)”
”Jeg er enig med dig. Det var rigtigt, det der. Og i øvrigt er jeg også enig med NN. (…)”
(…)
”Jeg er enig, og derfor vil jeg vende tilbage til mit forslag med, at vi bliver mere konkrete. (…)”

Det er således tydeligt, at der i slutningen af dialogudviklingsforsøgene er sket en ændring i
gruppens kommunikation, således at der ikke længere kun fokuseres på de områder, hvor man er
uenige, men også på de områder, hvor der er enighed, og hvor der er en fælles platform. Det
giver for det første en bedre balance i kommunikationen, men også en mere nuanceret drøftelse,
ligesom det bidrager til et lavere konfliktniveau.
Ovenstående analyse af udviklingen i klinikrådsgruppens kommunikationsrollesammensætning
giver anledning til følgende pointer: 1) For det første cementerer rollefordelingen
kommunikationen i gruppen. I klinikrådsgruppen er der indledningsvis alt for megen dynamik i
samtalen, og fraværet af tilhængere og tilskuere kombineret med, at de naturlige tilskuere blev
overdøvet/overhørt skabte en selvforseglende proces, hvor gruppen kom længere og længere væk
fra emnet, samtidig med at konfliktniveauet steg. 2) Kommunikationsrollespillene skaber over
tid en øget bevidsthed om rollernes betydning for kommunikationen. Selv om kommunikations287
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rollespillet blev fulgt op af en forholdsvis overfladisk og distanceret metakommunikation, var det
alligevel tydeligt, at gruppemedlemmerne i forbindelse med de efterfølgende klinikrådsmøder
hentydede til og reflekterede over den rolle, man indtog, når man selv eller andre talte. 3)
Kommunikationsrollefordelingen kan tænkes at afspejle et sæt af kulturelle regler, som også
smitter af på kommunikationen. Gruppemedlemmerne påpeger selv den næsten paranoide frygt,
der præger gruppen (og især terapeuterne), hvilket muligvis skyldes et lavt mindreværd som fag,
og som manifesterer sig i en høj grad af mistillid og en høj grad af værnen om kernekompetencer
og kerneopgaver. Dette kan medføre en tendens til at gå ind i en samtale med det formål at vinde
og forsvare det, man allerede har i form af kerneopgaver, økonomiske og personalemæssige
ressourcer etc.
Sammenfattende kan man sige, at en overvægt af igangsættere og opponenter næsten uvægerligt
vil føre samtalen i retning af diskussions- og debatsporet, men at der forholdsvis nemt ved hjælp
af en øget bevidsthed omkring kommunikationsrollerne (som følge af kommunikationsrollespillene) kom bedre balance i kommunikationsrollefordelingen. Bedre plads til tilhængerrollen
og især til tilskuerrollen lægger en dæmper på konflikterne og skaber øget opmærksomhed
omkring kommunikationen.

6.15.4: Delkonklusion
Den overordnede konklusion på dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen er, at gruppens
kommunikation har bevæget sig væk fra den indledende rendyrkede diskussions- og debatpraksis
til en kommunikationspraksis, der har en del fællestræk med dialogen.
Kommunikationen er dog meget vekslende. Der kan især peges på to væsentlige træk i
klinikrådsgruppens dialogudvikling: For det første ses der især i sidste halvdel af dialogudviklingsprocessen tydelige tegn på, at gruppen udvikler en dialogkompetence, og denne
dialogkompetence kan især spores i forbindelse med metakommunikationen, mens det falder
klinikrådsmedlemmerne noget sværere at overføre dialogkompetencen til den ikke-faciliterede
del af de ordinære klinikrådsmøder. For det andet sker denne overføring til de ordinære
klinikrådsmøder først og fremmest på de ikke-sprængfarlige områder, og der kan kun findes to
eksempler på, at klinikrådsgruppen har haft en dialoglignende kommunikation i forbindelse med
de traditionelt sprængfarlige emner som besparelser og opgaveglidning.
Denne udvikling betyder, at gruppen i forhold til dialogudviklingsmodellens fire faser i glimt
nåede frem til Fase 3. Gruppens formulering og implementering af ”De 10 Bud for Dialog”

288

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 6: Dialogudviklingsforløbet i klinikrådsgruppen

betyder desuden, at gruppen i slutningen af dialogudviklingsprocessen fik udviklet et redskab,
der kan bidrage til ”genfrysning” af dialogkompetencen. Eftersom dialogkompetencen ved
dialogudviklingsforsøgets sluttidspunkt ligesom kommunikationen stadig var noget vekslende,
og eftersom ”De 10 Bud for Dialog” ikke blev fuldt implementeret i løbet af den del af dialogudviklingsprocessen, hvor jeg fungerede som facilitator, så er konklusionen på klinikrådsgruppens dialogudviklingsproces i forhold til dialogudviklingsmodellen, at de især i forbindelse
med metakommunikationen, men også i forbindelse med den ikke-faciliterede del af den
ordinære kommunikation, i glimt nåede igennem Fase 3 og også qua formuleringen af ”De 10
Bud for Dialog” nåede frem til Fase 4’s spæde begyndelse, jf. figur 6.8:

Fase 1:
Kommunikativ
bevidsthed
(Optøning)

Fase 2:
Analyse af eget
verdensbillede
(Optøning/Forandring)

Fase 3:
Dialogudvikling

Fokusområder

Det fænomenologiske
kommunikationstankesæt
Den subjektive vs. den
objektive virkelighed
Forståelse af
verdensbilleders indhold og
natur
Konsekvensen af
forskellige verdensbilleder
Nødvendigheden af flere
verdensbilleder
Aflæring af gamle
kommunikationsmønstre

Forståelse af eget
verdensbilledes indhold og
natur
Forståelse for egen brug af
mangel- og kompletteringsmekanismer
Forståelse af egen brug af
erfaringer

Gensidig korrektion af
forforståelse og eliminering
af fordomme
Gensidig forståelse og evt.
korrektion af hinandens
verdensbilleder
Det fælles tredje
Diagnose af
kommunikationen

Fortsat udvikling og
bevarelse af
dialogkompetence, når der
ikke længere er en facilitator
til at forestå
dialogudviklingen

Elementer i
en dialogkompetence

Proprioception

Proprioception
Suspension II
Lytte

Proprioception
Tale
Respektere
Lytte
Suspension I
Suspension II

Proprioception
Tale
Respektere
Lytte
Suspension I
Suspension II

Interventionselementer

Observation
Feedback

Observation
Feedback
Metakommunikation på
baggrund af eksempler på
egen kommunikation
Evaluering

Observation
Feedback
Metakommunikation på
baggrund af eksempler på
egen kommunikation
Handling
Evaluering

Afgøres af gruppen og
facilitator i fællesskab

(Forandring)

Fase 4:
Cementering af
dialogkompetence
(Genfrysning)

Figur 6.8: Slutdiagnosen i klinikrådsgruppen
Kilde: Egen tilvirkning

En sådan slutdiagnose afhænger selvfølgelig af det tidspunkt, hvor den er stillet, og det
afgørende er, om klinikrådsgruppen selv efterfølgende har formået at fortsætte såvel dialogudviklingsfasen som genfrysningsfasen, hvor dialogkompetencen cementeres. Slutdiagnosen
afhænger også af måleniveauet. Klinikrådsgruppens succes mht. udvikling af dialogkompetencen
er størst, når der måles på metakommunikationen, men knap så stor, når der måles på den ikkefaciliterede kommunikation, og det er tydeligt, at gruppen stadig er et godt stykke vej fra mere
konstant at kunne overføre dialogkompetencen til klinikrådsmøderne, selv om der er nogle få
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eksempler på, at gruppen er på rette vej. Tidspunktet for slutdiagnosen kan i øvrigt hænge
sammen med måleniveauet, dvs. at dialogkompetencen formentlig først viser sig i forbindelse
med metakommunikationen, hvor der netop arbejdes eksplicit med udviklingen af en dialogkompetence, og først senere viser sig i forbindelse med den øvrige kommunikation. I analysen af
klinikrådsgruppens dialogudvikling er der lagt vægt på den udvikling, der afspejler sig på det
manifeste niveau, men en række betingelser skal dog være opfyldt, for at en evt. ændring i et
gruppemedlems tænke- og følemønster manifesterer sig på kollektivt niveau i gruppen. Tilbage
står derfor spørgsmålet om, om klinikrådsgruppen ved dialogudviklingsforsøgenes sluttidspunkt
befandt sig på et spor, hvor det blot er et spørgsmål om tid, før dialogkompetencen manifesterer
sig mere permanent i kommunikationen på de ordinære klinikrådsmøder, eller om gruppen
befandt sig på et spor, hvor der er yderligere barrierer, der skal overvindes, for at dialogen kan
udvikles yderligere.
Klinikrådsgruppen når således i glimt frem til en dialog, men en endelig slutdiagnose af
klinikrådsgruppen vil først kunne stilles på et senere tidspunkt.
I dette kapitel har jeg redegjort for dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen og analyseret
processen ud fra dialogteorien og den udviklede dialogudviklingsmodel. I kapitel 7 foretages en
tilsvarende analyse af dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen, mens fokus i
kapitel 8 er på de væsentlige pointer og den væsentlige viden, der udspringer af en komparativ
analyse af de to dialogudviklingsforløb. Mens kapitel 6 og 7 har et beskrivende og
diagnosticerende formål, har kapitel 8 et mere diskuterende og forståelsesorienteret formål.
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KAPITEL 7

Dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen

7.1: Dialogudviklingsprocessen i afdelingssygeplejerskegruppen
Dialogudviklingsforsøgene i afdelingssygeplejerskegruppen på Anæstesi- og Operationsklinikken var oprindeligt planlagt til at vare ca. ½ år med minimum seks feedback- og metakommunikationsessioner, men processen blev efter gruppens ønske afbrudt før tid efter fem
måneder og kun tre interventioner, herunder to metakommunikationsessioner.
Forhistorien til projektet er lidt anderledes, end det var tilfældet med klinikrådsgruppen. Som
nævnt blev alle klinikledelser i et af Rigshospitalets centre orienteret om projektet på et fælles
møde, og det blev aftalt, at de, der måtte være interesserede i at deltage i projektet, skulle
henvende sig. Det var dog kun klinikrådsgruppen, der henvendte sig af sig selv, hvorfor jeg
ringede rundt til de øvrige klinikledelser for at forhøre mig om deres interesse i evt. at deltage i
projektet.
På Anæstesi- og Operationsklinikken udtrykte oversygeplejersken interesse for projektet, og
efter en kort snak vedtog hun, at afdelingssygeplejerskemøderne var den møderække, der egnede
1

sig bedst som dialogudviklingslaboratorium. Efter aftale blev projektskrivelsen (bilag 4)
rundsendt til samtlige afdelingssygeplejersker, hvorefter oversygeplejersken på førstkommende
møde herefter forespurgte om afdelingssygeplejerskegruppens interesse og vilje til at indgå i
projektet. Svaret var positivt.
Oversygeplejerskernes formål med at deltage i et dialogudviklingsforsøg var ikke, at afdelingssygeplejerskegruppen var præget af deciderede problemer, som dialogudviklingen kunne
afhjælpe, sådan som det var tilfældet i klinikrådsgruppen. Oversygeplejerskens formål med at
1

Denne projektbeskrivelse svarer til den, der blev rundsendt til klinikrådsgruppen, hvori der blandt andet blev orienteret om
formålet med projektet, redegjort for projektets grundsyn på kommunikation, og hvori dialogudviklingsmetoden blev beskrevet.

291

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 7: Dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen

indgå i projektet var, at ”vi kan altid lære noget nyt, så vi kan blive bedre.” Oversygeplejersken
gav dog også udtryk for, at det ville være rart med nogle nye øjne, og at der måske var
problemer, som kunne afhjælpes ved hjælp af dialogudvikling, men at hun eller gruppen måske
ikke var bevidste om disse problemer. Oversygeplejersken håbede således på, at processen ville
bidrage til aha-oplevelser og læring, som igen kunne gøre gruppen og dens kommunikation mere
effektiv, uden at hun dog definerede, hvad hun forstod ved ”effektiv”.
Oversygeplejersken vurderede, at det ikke var nødvendigt at afholde et indledende møde med
gruppen, sådan som det var tilfældet med klinikrådsgruppen. Gruppemedlemmerne blev
informeret om, at evt. afklarende spørgsmål kunne stilles efter afdelingssygeplejerskemøderne i
forbindelse med de første mødeobservationer samt i forbindelse med 1. feedbacksession. Som
det var tilfældet i klinikrådsgruppen, blev det aftalt, at der på hvert møde, hvor der skulle interveneres, skulle afsættes 30-45 minutter til feedback og metakommunikation.
Dialogudviklingsprocessen i afdelingssygeplejerskegruppen fremgår af tabel 7.1.

DIALOGUDVIKLINGSPROCESSEN PÅ
ANÆSTESI- OG OPERATIONSKLINIKKEN

MØDENR.

DATO/
INTERVENTION

OBSERVATION

FEEDBACK

EKSEMPEL

METAKOMM.

1

13. februar

Observation

-

-

-

2

27. februar

Observation

-

-

-

3

13. marts

Observation

-

-

-

4

24. april
Intervention nr. 1

Observation

Feedback nr. 1

-

-

5

8. maj
Intervention aflyst

Observation

Feedback aflyst

-

Metakomm. aflyst

6

22. maj
Intervention nr. 2

Observation

Feedback nr. 2

Eksempel nr. 1 + 2

Metakomm. nr. 1

7

19. juni
Intervention aflyst

Observation

Feedback aflyst

-

Metakomm. aflyst

8

28. august
Intervention nr. 3

Observation

Feedback nr. 3

Eksempel nr. 3 + 4

Metakomm. nr. 2

Tabel 7.1: Dialogudviklingsprocessen på Anæstesi- og Operationsklinikken

Som det fremgår, blev der i afdelingssygeplejerskegruppen foretaget i alt 8 mødeobservationer.
Der blev som nævnt kun afholdt 3 interventioner bestående af 3 feedbacksessioner og kun 2
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metakommunikationsessioner. Som det også fremgår af tabel 7.1, blev 2 af de planlagte interventioner aflyst, fordi oversygeplejersken vurderede, at der ikke var den fornødne tid til intervention, fordi der var for mange emner på dagsordenen de pågældende dage.
Analysen af dialogudviklingsprocessen i afdelingssygeplejerskegruppen er jf. kapitel 4
struktureret på samme måde som analysen af klinikrådsgruppen. Først foretages en analyse
baseret på de indledende mødeobservationer. Denne analyse udgør den indledende diagnose af
kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen og er det sammenligningsgrundlag, en evt.
dialogudvikling kan ses på baggrund af, når den holdes op imod en slutdiagnose.
Herefter gennemgås i kronologisk rækkefølge de foretagne interventioner. Her redegøres der for,
hvad der er foregået på de enkelte feedbacksessioner, hvilke eksempler der er udleveret til
gruppen, gruppens reaktion i forbindelse med feedbacksessionerne samt forløbet på metakommunikationsessionerne. Denne kronologiske gennemgang af interventionsforsøgene vil
udelukkende have karakter af en procesanalyse af interventionsdelen af dialogudviklingsforløbet
svarende til den førsteordensanalyse, der er beskrevet i kapitel 4.
Endelig gøres udviklingen i kommunikationen baseret på mødeobservationerne og metakommunikationsessionerne til genstand for en analyse i slutdiagnosen. Slutdiagnosen stilles på
baggrund af den udvikling, der kan spores i gruppens kommunikation på baggrund af mødeobservationerne og metakommunikationsessionerne og med udgangspunkt i den indledende
diagnose. På den måde kan der gives et ”før-” og ”efter-”billede af kommunikationen, mens den
mellemliggende kronologiske gennemgang af forløbet giver et indblik i dialogudviklingsprocessen.
Enhver analyse er baseret på et udvalg af de indsamlede data, og det samlede billede, en analyse
giver, afhænger dels af de udvalgte data, dels af det teoretiske perspektiv, der anlægges.
Analysen af dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen har som nævnt karakter af
en førsteordensanalyse og har primært til formål at redegøre for resultatet af afprøvningen af
dialogudviklingsmodellen, og derfor analyseres forløbet med udgangspunkt i dialogteorien.
Analysen giver dermed kun ét billede ud af flere mulige af gruppemedlemmernes adfærd. Der er
dog lagt vægt på, at førsteordensanalysen holdes stringent til dialogteorien. I det følgende
diskussionskapitel gives der i andenordensanalysen alternative, supplerende billeder af og
forklaringer på gruppemedlemmernes adfærd.
Som nævnt har datamaterialet været stort. Udvælgelsen af data i analysen af dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen er primært sket med udgangspunkt i dialogteorien, dvs.
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ud fra et ønske om at karakterisere kommunikationen med udgangspunkt i de to væsensforskellige kommunikationsspor (dialog vs. diskussion/debat) samt i forhold til dialogudviklingsmodellen (figur 4.2). I og med at dialogudviklingsmodellen er forsøgt implementeret i
to forskellige grupper, er en del af dataene til brug for analysen desuden udvalgt med udgangspunkt i de mest markante forskelle på de to grupper. De data, der er udvalgt med udgangspunkt i
dialogteorien, er således valgt på grund af deres normative natur, fordi de siger noget om
gruppens kommunikation i forhold til dialogteoriens forskrifter. Andre data er valgt på grund af
deres deskriptive natur og i en sammenligning med klinikrådsgruppen. Når der i den følgende
indledende diagnose af afdelingssygeplejerskegruppens kommunikation f.eks. nævnes, at man
ikke redegjorde for formålet med mødet, ligger der ikke en normativ hensigt bag, som antyder, at
man altid bør redegøre for formålet med mødet – der er blot tale om en konstatering, der
udspringer af en sammenligning med klinikrådsgruppens adfærd.

7.2: Den indledende diagnose
Den indledende diagnose stilles på baggrund af de tre første mødeobservationer i afdelingssygeplejerskegruppen. I lighed med klinikrådsgruppen er der tale om en diagnose af afdelingssygeplejerskegruppens kommunikation i bred forstand på baggrund af de tre indledende
observationer, hvor jeg blot fungerede som ”flue på væggen”. Desuden gives en kort
introduktion til møderækken i afdelingssygeplejerskegruppen.

7.2.1: Afdelingssygeplejerskemøderne
Afdelingssygeplejerskegruppen bestod som tidligere nævnt af 1 oversygeplejerske, 3 afdelingssygeplejersker, 7 assisterende afdelingssygeplejersker, 1 udviklingssygeplejerske samt 1 smertesygeplejerske.
Eftersom klinikken fungerer som anæstesi- og operationsklinik for en række af Rigshospitalets
kirurgiske klinikker, ligger de enkelte anæstesi- og operationsklinikker spredt på hospitalets
område. Administrationen af Anæstesi- og operationsklinikken er placeret for sig selv centralt på
hospitalets område. Her foregår afdelingssygeplejerskemøderne på oversygeplejerskens kontor.
Gåafstanden fra de enkelte klinikker til oversygeplejerskens kontor er forholdsvis stor.
Gruppemedlemmerne placerer sig rundt om et ellipseformet mødebord på oversygeplejerskens
kontor. Mødedeltagelsen har igennem dialogudviklingsforløbet været svingende fra 8 til 14
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deltagere, hyppigst 9-10 deltagere. På langt de fleste møder er der pladsproblemer, hvor der ikke
er plads til alle gruppemedlemmer rundt om bordet.
Med undtagelse af oversygeplejersken, der har fast plads for den ene bordende, er der ikke faste
pladser rundt om bordet. Gruppemedlemmerne placerer sig rundt om bordet i den rækkefølge, de
ankommer i, og de sidst ankomne må på grund af pladsmangel sidde i ”2. række” for begge
ender af bordet. Man sidder således ofte meget tæt rundt om bordet.
Nogle af gruppemedlemmerne ankommer 5-10 minutter før mødestart, mens andre kommer
præcis til tiden. Atter andre kommer for sent, og det sker også ofte, at nogle forlader mødet før
tid. Ind imellem er der nogle, der forlader møderne midlertidigt, fordi deres trådløse telefon
ringer, men det sker noget sjældnere, end det var tilfældet i klinikrådsgruppen. Trafikken ind og
ud af lokalet er væsentligt større i afdelingssygeplejerskegruppen end i klinikrådsgruppen, og
møderne kan på den måde godt synes lidt kaotiske. For det første er det meget sjældent, at hele
gruppen er samlet til møderne. For det andet er trafikken på de enkelte møder stor med gruppemedlemmer, der ankommer sent, og andre gruppemedlemmer, der går tidligt. Den voldsomme
trafik ind og ud af mødelokalet skyldes mestendels aktiviteter på de respektive anæstesi- og
operationsklinikker, hvor afdelingssygeplejerskerne enten kommer for sent eller bliver nødt til at
gå tidligere, fordi der er programsat en operation, de skal deltage i.
Ved mødeobservationerne sidder jeg med en bærbar computer ved oversygeplejerskens skrivebord, der er placeret bagved mødebordet. Den første feedbacksession foregik i et større mødelokale ved siden af oversygeplejerskens kontor, mens de resterende feedbacksessioner og
samtlige metakommunikationsessioner fandt sted på oversygeplejerskens kontor, hvor jeg stod
lidt tilbagetrukket for den ene ende af mødebordet.
Der sørges for te og kaffe til møderne. Inden mødestart tales der ikke ret meget blandt de
fremmødte. Under selve møderne tales der en del på kryds og tværs af bordet. I forhold til
klinikrådsgruppen, hvor der også blev talt temmelig meget, er der i afdelingssygeplejerskegruppen en noget mere kaotisk stemning, der dels skyldes den hyppige ind- og udvandring til og
fra møderne, dels en mindre styrende mødeledelse.
Det er oversygeplejersken, der er ordstyrer, og hun fungerer også som referent. Møderne foregår
hver 14. dag. De fleste møder op til mødet uden noget materiale og uden notatpapir. Der sendes
referat ud fra hvert møde. Referatet er blot ment til orientering og godkendes ikke på det efterfølgende møde. Referatet er ganske kortfattet og indeholder samtidig indkaldelse til næste møde
med angivelse af emnet for mødet. Der udsendes ikke dagsorden inden møderne, men det
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fremgår altså af referatet, hvad emnet for næste møde er. Dagsordenen er dog meget kortfattet,
f.eks. ”Orientering”, ”Alm. orientering”, ”Opfølgning fra temadag” etc.

Det er oversyge-

plejersken, der bestemmer emnet for møderne. Møderne varer ca. 1½ time pr. gang.
I løbet af dialogudviklingsprocessen var der nogen udskiftning i afdelingssygeplejerskegruppen,
og der har således ikke været tale om en lige så stabil gruppe, som tilfældet var med klinikrådsgruppen. Dog har udskiftningen ikke være større, end at der har været en stabil kerne i gruppen.
Til nogle af møderne var der desuden ind imellem inviteret gæster, f.eks. centerchefsygeplejersken, eksterne gæster etc.

7.2.2: Mange monologer i én samtale
Det første indtryk af afdelingssygeplejerskemøderne var først og fremmest, at møderækken
adskilte sig betragteligt fra klinikrådsmøderne. Konfliktniveauet var markant lavere, faktisk var
der tilsyneladende ikke nogle konflikter at spore overhovedet. Kommunikationen virkede
væsentlig mindre personlig og ikke nær så engageret som i klinikrådsgruppen. Stemningen var
præget af en form for vegeterende tilbagetrukkenhed, og tempoet i kommunikationen var
betydeligt lavere end i klinikrådsgruppen.
Afdelingssygeplejerskegruppen virkede ikke nær så fasttømret som klinikrådsgruppen. Det var
karakteristisk for gruppens kommunikation, at der ikke var den samme fællesskabsånd, som der
på trods af de tydelige egne dagsordener og forskellige fortolkningskollektiver var i klinikrådsgruppen. Når afdelingssygeplejerskegruppen var samlet, var der tale om en stor gruppe på op til
14 deltagere, men det var dog som nævnt sjældent, at gruppen var fuldtallig. Derfor var
stabiliteten i de enkelte gruppemedlemmers tilstedeværelse ikke lige så stor som i klinikrådsgruppen. Undervejs i dialogudviklingsforløbet var der ligeledes som nævnt et par udskiftninger i
gruppen, som yderligere bidrog til fornemmelsen af en mindre fasttømret gruppe.
Der var ikke nogen klar ordstyrerfunktion på møderne. Oversygeplejersken fungerede som
nævnt som ordstyrer i den forstand, at hun ganske kort introducerede de emner, der skulle på
dagsordenen, hvorefter ordet i praksis blev givet frit. Næsten alle drøftelser var indledningsvis
præget af en vis tilbagetrukkenhed, hvor der kun var få, der tog initiativ til at sige noget og til at
give deres besyv med og deltage i drøftelserne. Som regel tog drøftelserne efterhånden fart, men
ad forskellige spor, og ofte endte det med, at der blev talt i munden på hinanden – og vel at
mærke om forskellige emner, fordi samtalen havde taget forskellige drejninger, hvor gruppemedlemmerne i mindre grupper drøftede forskellige emner.
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Der blev sjældent redegjort for, hvad formålet med et bestemt emne var. De emner, der var på
dagsordenen, var af forskellig karakter, men langt de fleste punkter drejede sig som udgangspunkt om orientering og information, og kun få gange blev der fra oversygeplejerskens side
specifikt lagt op til drøftelse. Ved de fleste dagsordenspunkter tog samtalen dog efterhånden
karakter af en form for drøftelse, hvor afdelingssygeplejerskerne kommenterede det, der var
blevet orienteret om, men altså relativt ustruktureret og ofte ad forskellige spor, fordi hvert
enkelt gruppemedlem ofte kommenterede emnerne med henvisning til personens egen hverdag.
Ofte var der kun få punkter på dagsordenen, og når de var drøftet, blev ordet givet frit under
punktet ”Eventuelt”, hvor oversygeplejersken typisk spurgte, om der var nogen, der havde noget,
der skulle drøftes, eller noget, der skulle informeres om i gruppen.
Observationerne af de første tre afdelingssygeplejerskemøder gav anledning til stor undren i
forhold til det at stille en indledende diagnose af gruppens kommunikation. Det var umuligt at
indplacere kommunikationen i forhold til de to spor (hhv. diskussion/debat og dialog), en
samtale kan tage, jf. figur 3.1. I afdelingssygeplejerskernes samtaler blev der sjældent givet
udtryk for værdier og holdninger, og det var sjældent, at gruppemedlemmerne aktivt forholdt sig
til en given problemstilling og fremførte argumenter. Dette kan både tilskrives gruppens
kommunikationsform, men også det faktum, at antallet af deciderede problemer, der krævede en
drøftelse, var noget mindre i afdelingssygeplejerskegruppen end i klinikrådsgruppen, fordi
kommissoriet for møderækken var forskellig fra klinikrådsgruppens kommissorium. Det var
åbenlyst, at man i afdelingssygeplejerskegruppen ikke eksplicit gik ind i samtalerne for at vinde
eller for at advokere for bestemte synspunkter, og at man ikke angreb problemstillingerne ved
analytisk at nedbryde problemer i mindre dele, sådan som det er karakteristisk for diskussionsog debatsporet, jf. figur 3.2. Alligevel var egne dagsordener tydelige, når afdelingssygeplejerskerne tog udgangspunkt i egen hverdag og talte ud fra deres egen, individuelle situation.
Der var heller ikke tydelige tegn på en dialog, idet der ikke blev spurgt ind til de antagelser, der
lå bag de respektive argumenter i samtalen, og idet der ikke var tegn på, at der blev skabt et
fælles tredje i løbet af samtalen, jf. figur 3.2.
De indledende observationer gav også anledning til undren for så vidt angik formålet med
møderækken. Møderne forløb meget forskelligt fra klinikrådsmøderne; blandt andet nåede
gruppen, som det vil fremgå senere, sjældent frem til klare konklusioner, og det var sjældent, at
et emne blev rundet af, eller at opgaver blev uddelegeret. Dette gav anledning til en del tanker
hos mig omkring kommunikationen og dens funktioner i forhold til møderækkens formål, idet
vigtigheden af at runde emner af og uddelegere arbejdsopgaver naturligvis afhænger af mødets
formål. Hvor klinikrådsgruppen havde som kommissorium at træffe ledelsesmæssige
beslutninger, var det umiddelbart ikke klart, hvad formålet med afdelingssygeplejerskernes
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møderække var. Oversygeplejersken var blevet spurgt inden dialogudviklingsprocessens start,
men svaret var uklart, og da der ikke var afholdt et indledende møde med den samlede gruppe,
havde der ikke været lejlighed til at spørge ind til møderækkens formål.
En del af forvirringen mht. at diagnosticere kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen
skyldtes som nævnt formentlig karakteren af de emner, der blev sat på dagsordenen. De emner,
der var på dagsordenen i afdelingssygeplejerskegruppen, var af langt mindre strategisk karakter
end i klinikrådsgruppen, og gruppen refererede ikke som klinikrådsgruppen direkte til et højere
ledelsesniveau, sådan som klinikrådsgruppen refererede til centerdirektionen. Det var for det
første ensbetydende med, at indholdet og rammerne for afdelingssygeplejerskemøderne ikke var
defineret fra eksternt hold, men i høj grad kunne defineres af gruppen selv, og for det andet, at de
emner, der blev taget op, ikke var af lige så sprængfarlig karakter som i klinikrådsgruppen.
Karakteren af de emner, der blev sat på dagsordenen i afdelingssygeplejerskegruppen, kunne dog
ikke stå alene som forklaring på den manglende tilstedeværelse af argumenter, værdier og
holdninger. Ofte var samtalen præget af at foregå på et overordnet niveau, hvor gruppen ikke
drøftede substansen i det emne, der var på dagsordenen.
Et eksempel på dette er nedenstående, hvor oversygeplejersken følger op på en temadag, der har
handlet om visioner og mål for de enkelte klinikker, og efterfølgende lægger op til en drøftelse
af, hvilke visioner den samlede klinik skal arbejde efter:
-

”Vi skal meget højere op at flyve. Vi skal have en metafor bundet på det. Det skal ikke være det
der med den hurtige gris.”
”Den hurtige gris?”
”Det er NN’s grise.”
”Hun siger, at du kan ikke gøre en gris til en væddeløbshest, men du kan gøre den til en skidehurtig gris!”
”NN har også den der: ’Hvis du sigter efter månen, rammer du den måske ikke, men du lander
blandt stjernerne.’”
”Vi skal holde det op imod formål og mål, så vi kan se, om der er overensstemmelse.”
”Visionen skal kommunikeres ofte og skal uden forståelsesproblemer kunne forklares på 5
minutter. Ligesom der stod på Skt. Joseph.”
”En bæredygtig vision skal være gennemførlig.”
”Det ved jeg ikke, om jeg er enig i.”
”Man kan sige, at en vision skal være inden for synsvidde, men uden for rækkevidde.”
”Ellers er det ikke en vision.”
”NN sluttede temadagen af med at citere Oliver Cromwell: ’Hvis vi ikke stræber efter at blive
bedre, holder vi op med at blive bedre’.”
”Ja, man kan hurtig blive vis, når man kan bruge andres ord. Det er sværere, når man selv skal
formulere det.”
”Hvad gør man så ude i den enkelte klinik nu? Sådan som jeg har forstået det, arbejder vi videre
ude i de respektive afdelinger med de projekter, vi har gang i, og så vil det så være oversyge-
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plejerskernes og afdelingssygeplejerskernes lod at formulere en brugbar vision, der så skal
serveres på afdelingen.”
”Den må ikke være for lang.”

Eksemplet er et af de få eksempler, hvor gruppemedlemmerne eksplicit giver udtryk for deres
holdninger, værdier og opfattelser, om end argumentationen er noget kortfattet. Eksemplet viser,
at der er forskellige holdninger til og meninger om, hvad en vision er, men at dette ikke bliver
gjort til genstand for yderligere drøftelse. Eksemplet viser også, hvordan kommunikationen
foregår på et abstrakt plan, hvor der er rig fortolkningsmulighed. Det kan således være svært at
omsætte ”hurtige grise”, ”væddeløbsheste”, ”måner og stjerner” etc. til konkret brug.
Karakteristisk for møderne var endvidere, at emner kun sjældent blev taget op til drøftelse på
efterfølgende møder, og i dette tilfælde blev visionerne ikke drøftet yderligere, og der blev ikke
truffet beslutning om, hvilke visioner den samlede klinik skulle arbejde efter på senere afdelingssygeplejerskemøder.
Generelt var det kun sjældent, at gruppemedlemmerne eksplicit i kommunikationen gav udtryk
for værdier og meninger, ligesom det var sjældent, at der blev fulgt op det, de enkelte gruppemedlemmer sagde. Drøftelserne foregik på et overordnet, forholdsvis abstrakt niveau, problemstillingerne blev ikke analyseret, og gruppemedlemmerne forholdt sig ikke til det, de øvrige
gruppemedlemmer sagde.
Der var flere eksempler på dette i gruppens kommunikation, og man kunne få en fornemmelse
af, at når der ind imellem blev givet udtryk for værdier, og når samtalen ind imellem nærmede
sig en meningsudveksling, så blev der lagt låg på samtalen. Nedenstående eksempel omhandler
den akkrediteringsproces, som afdelingen på dette tidspunkt var midt i. Der er udpeget nøglepersoner i hver afdeling på klinikken, og oversygeplejersken lægger op til, at man skal drøfte,
hvordan processen forløber:
-

-

”Hvordan arbejder nøglepersonerne hos jer? Hvad sker der?”
”Der sker ingenting.”
”Nøglepersonerne skal til møde på torsdag.”
”Når du siger nøglepersoner, så er det dem, der er udvalgt specielt, ikke?”
”Ja.”
”NN siger, at det fungerer dårligt. De har været på kursus, og siden har de ikke hørt noget fra
dem. (…) Vi skal have en bog til hvert apparat – en bog, hvor vi skriver ned, hvornår apparatet
bliver vasket, hvem der vasker det etc. Bogen betyder, at man hver morgen kan se, hvem der har
tjekket apparatet, og det synes jeg er en god idé.”
”Har I ikke sådan en bog liggende i skyllerummet? Vi har en mappe liggende, hvor vi skriver det
hver tredje måned.”
”Nej, det har vi ikke. Men jeg kunne godt forestille mig, at det var en god idé.”
”Jeg synes bare, at der hænger så meget på det apparat. Jeg synes ikke, det er rart.”
”Kan man ikke lægge den i en skuffe?”
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”Jeg synes, det er smart, at man har et overblik. Det er meget med en logbog på selve apparatet.
Det er støvsamlende nok i sig selv.”
”Er det noget, nøglepersonerne vil tage sig af?”
”Jeg kan godt se, at hvis der skal skrives i den hver dag, så kan den hurtigt blive fyldt.”
”Spørgsmålet er, om vi ikke skal kunne se, hvem der har tjekket den om morgenen. Når nu Joint
Commission kommer og spørger: Hvem tjekkede den d. 23. om morgenen? – hvordan vil du så
tjekke det?”
”Er det ikke i forhold til hver patient, at vi skal kunne dokumentere det?”
”Jo, men der er også stortjek.”
”Hvis der skal stå en dokumentation, at der har været den store gennemgang hver morgen, så
skal det stå et sted, hvor det er let tilgængeligt, og hvis det ligger i skyllerummet, virker det lidt
fjollet.”
”Jeg kan høre, at vi kan have 7 meninger om det. Skal vi ikke sige, at NN (NN er ikke en af
gruppemedlemmerne og er ikke til stede på mødet, red.) tager sig af det?”
”Det er vigtigt, at det bliver ens.”
”Ja, det er det.”

I ovenstående eksempel bliver der nævnt en række problemstillinger, herunder indførelsen af en
logbog til hvert apparat, således at det kan kontrolleres og dokumenteres, at apparatet er efterset
og af hvem. Selv om der indledningsvis blev lagt op til en drøftelse, blev drøftelsen meget kort
og endte med, at det blev konstateret, at der kunne være mange meninger, hvorefter selve
udarbejdelsen af logbogen blev uddelegeret til en person, der ikke var til stede ved mødet. De
øvrige problemstillinger, der blev rejst i drøftelsen, f.eks. logbogens indhold, placeringen af
logbogen og nøglepersonernes funktion, blev der ikke fulgt op på, og emnet blev rundet af med
en konstatering af, at ”vi kan have 7 meninger om det,” hvorefter der blev lukket effektivt ned
for drøftelsen. De ”7 meninger” blev således ikke foldet yderligere ud, og der blev ikke spurgt
ind til erfaringer, holdninger etc. hos dem, der deltog i samtalen.
Der var naturligvis forskel på kommunikationen afhængig af det emne, der var samtalens
omdrejningspunkt, men en del af kommunikationen på afdelingssygeplejerskemøderne kunne
bedst karakteriseres som small-talk, hvor det enkelte gruppemedlem sagde det, der faldt den
enkelte ind i forhold til vedkommendes egen hverdag og funktion, og hvor de øvrige gruppemedlemmer ikke forholdt sig til det sagte. Afdelingssygeplejerskegruppen var således kun meget
sjældent i en situation, hvor de eksplicit forsvarede egne verdensbilleder og egne dagsordener.
Kommunikationen var også præget af meget konkrete og praktiske problemstillinger på det
meget operationelle niveau. Kommunikationen var endvidere præget af, at gruppen ofte
bevægede sig langt fra det emne, der blev lagt ud med. Nogle gange kunne kommunikationen
minde om en associationskæde, hvor hvert enkelt gruppemedlem associerede videre fra emnet
over til deres egen situation, og på den måde kom gruppen ofte længere og længere væk fra det
oprindelige emne, og kun sjældent var der nogen, der forsøgte at vende tilbage til emnet.
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Det første eksempel i dette afsnit omkring temadagen er et eksempel på dette. I forlængelse af
orienteringen om temadagen fulgte ovenstående drøftelse af visioner for klinikken, som aldrig
nåede ned på et konkret niveau. Dernæst drøftede gruppen, hvorvidt de projekter, der var
forankret på de forskellige klinikker, skulle samles i én mappe, som skulle ligge et fast sted på
hver afdeling i stedet for at ”flyde i kaffestuen”. Dernæst blev det indgående drøftet, hvilken
farve en sådan mappe skulle have. Alt sammen under samme punkt på dagsordenen, og alt
sammen uden, at der – i hvert fald på afdelingssygeplejerskemødet – blev truffet beslutninger om
de forskellige emner, der blev bragt op.
Emnerne blev således kun sjældent forsøgt rundet af med f.eks. en opsummering, en beslutning
eller en uddelegering af arbejdsopgaver. I en del tilfælde blev opgaver forsøgt uddelegeret, men
ofte blev der – som eksemplet vedr. temadagen illustrerer – ikke svaret, når der blev spurgt til,
2

hvem der kunne tage sig af en bestemt opgave. I modsætning til klinikrådsgruppen, hvor det
samme emne kunne være på dagsordenen på mange møder i træk, var der i afdelingssygeplejerskegruppen i dialogudviklingsperioden på intet tidspunkt noget emne, der var på dagsordenen mere end én gang.
Det var således karakteristisk, at samtalerne mestendels befandt sig på et meget konkret og
operationelt niveau, hvor hvert enkelt gruppemedlem tog udgangspunkt i det helt nære. Den
information, der blev videregivet på afdelingssygeplejerskemøderne fra et gruppemedlem til
resten af gruppen, var på et væsentligt andet detaljeringsniveau end i klinikrådsgruppen, hvor
informationen i højere grad vedrørte taktiske, strategiske og mere principielle problemstillinger.
Følgende eksempel, hvor oversygeplejersken spørger, om der er nogen, der har noget at tilføje,
inden mødet afsluttes, afspejler, hvordan der tages udgangspunkt i det helt nære og i det, der
fylder noget på det meget individuelle og meget konkrete niveau:
-

”Godt nok. Er der andet?”
”Nej, ikke andet end at vi har tre kursister i øjeblikket, så den er sjov at få til at gå op.”
”Ja tak, vi har også tre kursister.”
”Pludselig er der en kursist, der stopper, så der bliver et enkelt hul på nogle uger. Hullet på
afdeling X gør vi formentlig ikke andet ved end at ansætte en ny kursist til efteråret.”
(…)
”På sidste møde snakkede vi om, hvordan det var forløbet, og så snakkede vi om, at der snart skal
udsendes stillingsannoncer, og vi bruger den samme som hidtil.”
”Så skal vi også lave deres ansættelsesbrev om, så de får en kontrakt, der lyder på ½ år. Så får
de et andet ansættelsesbrev efter 6 måneder, så vi ikke kommer ud i den penible situation, vi er i

2

Det skal for god ordens skyld understreges, at jeg ikke har haft indsigt i, om disse drøftelser er fortsat i andre fora, og om der i
den forbindelse er fulgt op på de forskellige emner.
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nu. Nu skal vi jo opsige ham. Havde det være en kontrakt på 6 måneder, så havde vi været ude
over det. Det figurerer jo i ansættelsesbrevet som ét langt forløb.”
”Nå! På Bispebjerg var det ikke sådan.”
”Nej, men derfor har vi også tænkt os at gøre det, som de gør det på Bispebjerg. Må jeg have lov
at sige tak for i dag?”

Det var ligeledes karakteristisk, at det virkede lidt tilfældigt, hvilke emner der dukkede op i
forbindelse med afdelingssygeplejerskemøderne, ligesom det også virkede tilfældigt, hvilke af
disse emner der blev taget op til drøftelse. I løbet af de første tre mødeobservationer dukkede der
emner op ved en tilfældighed, hvor der på trods af emnernes åbenlyse relevans ikke fulgte en
drøftelse af problemstillingerne eller en efterfølgende beslutning om at følge op på disse
problemstillinger. Et eksempel er nedenstående drøftelse, der omhandler retningslinier
vedrørende hygiejnen på operations- og anæstesiklinikken, hvor det stod klart, at der var brud på
nogle væsentlige retningslinier: Nærmest ved en tilfældighed gør en sygeplejerske opmærksom
på, at der bruges kitler, som ikke er sterile, når de bliver våde, men problemet drøftes ikke
nærmere, og igen ses der tegn på, at begyndende diskussioner hurtigt lukkes ned, blandt andet
med en konstatering om, at der ikke skal laves nye retningslinier for påklædningen på
operationsstuerne:
-

-

-

-

”NN siger, at man skal have huer på, inden man går ind i vasken. Der har man så sat hylder op
til huerne. Kan det være en idé, at man prøver at se på retningslinierne, om de kræver, at vi
ændrer på dem, så vi kan gøre det med det samme?”
”Hvad med knager til lægekitlerne?”
”De må godt hænge i lægevasken.”
”Der er knager i lægevasken.”
”Det vil være individuelt. Vi har dem ved herretoilettet.”
”Vi går jo ikke ind og differentierer i alt det her. Vi holder i hævd, at vi har lov til at irettesætte
hinanden. Vi må hjælpe hinanden med, at vi overholder de der retningslinier. Vi skal gøre os
bekendt med, hvad der står.”
”Nu nævnte du hatte og masker. Hvad med at bruge bomuld til sterilvask? Det bliver utæt. Er det
med i det også?”
”Jeg formoder, at de kitler, vi bruger, er noget, vi har besluttet – altså at det er de sterile kitler, vi
bruger.”
”Nej, vi bruger kitler, som vi ikke må bruge. De må kun findes på leje 5. Det er vores egne
operationssygeplejersker, der skal forstå, at de ikke må lægge dem ud.”
”Hvis det er rigtigt, så skal det rettes ind.”
”Det skal så stå i mappen eller hvad?”
”Nej, vi skal sige til vores operationssygeplejersker, at de ikke må bruge dem.”
”Kan man læse, hvorfor man ikke må bruge dem?”
”Nej, men så må de komme ind til mig, så skal jeg nok forklare dem, at når den bliver våd, så er
den ikke steril mere.”
”I det brev, jeg sender ud, står der ikke sådan noget. Det er derfor, at jeg siger, at vi skal banke
hinanden oven i hovederne, så vi overholder det. Jeg skal ikke lave nye retningslinier. De står
heri, og dem skal vi være bekendt med. Er det uoverskueligt?”
”Problemet er, at vi har jo hver især en mening om, hvordan vi definerer det, der står.”
(…)
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”Hvis der er tvivlsspørgsmål, så må I afgøre det lokalt, for vi skal i hvert fald ikke lave nye
retningslinier.”

På baggrund af de tre indledende mødeobservationer var der således en række forhold, der gav
anledning til undren, og som besværliggjorde en klar diagnose af gruppens kommunikation. Det
var tydeligt, at der ikke var tale om diskussioner og debatter: Konfliktniveauet var lavt, og der
var et påfaldende fravær af eksplicitte værdier og holdninger i kommunikationen. Der var
således intet forsvar af egne dagsordener og verdensbilleder, men egne dagsordener indgik
alligevel i kommunikationen, idet de enkelte gruppemedlemmer ofte ikke svarede på de øvrige
gruppemedlemmers udsagn, men i stedet kommenterede emnet med udgangspunkt i egen
situation. Samtalerne virkede derfor ofte som en lang associationskæde, og gruppemedlemmerne
spurgte ikke ind til de øvrige gruppemedlemmers værdier, holdninger, verdensbilleder eller lign.
Der var derfor tydeligvis heller ikke tale om en dialog, men snarere om flere forskellige
monologer, der var flettet ind i hinanden.

7.2.3: Et eller flere fortolkningskollektiver?
I klinikrådsgruppen var det som nævnt i kapitel 6 allerede fra start tydeligt, at der var mange
forskellige verdensbilleder til stede i gruppen. Det var også tydeligt, at selv om der ikke var en
entydig sammenhæng mellem verdensbillede og fag, så var den faglige baggrund den tydeligste
fællesnævner for et fortolkningskollektiv. Det var derfor naturligt at overveje, om der i den
monofaglige afdelingssygeplejerskegruppe var flere forskellige verdensbilleder, der kunne
grupperes i forskellige fortolkningskollektiver, eller om der snarere var tale om ét fortolknings3

kollektiv.

På grund af fraværet af værdier, holdninger og argumenter i kommunikationen var det dog svært
på baggrund af de indledende møder i afdelingssygeplejerskegruppen at danne sig et indtryk af
de verdensbilleder, der var til stede i samtalen. Der var dog visse tegn på såvel tilstedeværelsen
af ét fælles fortolkningskollektiv som på forskellige fortolkningskollektiver i gruppen.
I en orientering om en personalesag, hvor en ansat på afdelingen i stedet for at blive afskediget
var blevet flyttet fra en funktion på afdelingen til en anden funktion et helt andet sted på
hospitalet, sås en påfaldende reaktion, der var fælles for hele gruppen. På det konkrete møde
ville oversygeplejersken orientere om sagen, da en del af personalegruppen ifølge oversyge3

Jf. kapitel 2 og kapitel 3 skal det erindres, at verdensbilleder er individuelle, og at der derfor altid vil være forskel på de
verdensbilleder, der er til stede i en gruppe. Hvis forskellene mellem verdensbillederne i en given sammenhæng er lille, og hvis
der er en række fælles værdier og fælles fortolkningsmønstre, kan der dannes et fortolkningskollektiv.
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plejersken syntes, at det føltes underligt, at der havde været et problem med vedkommende
igennem længere tid, og at der nu pludselig blev ”taget handling på det”. Det stod klart, at der
var et generelt problem på afdelingen med den pågældende funktion, og at det derfor ikke kun
var den berørte person, der var problemet, men at der stadig var problemer med funktionen, som
skulle løses. Fra oversygeplejerskens side blev der lagt op til en kortfattet orientering om
omplaceringen af den ansatte. Orienteringen udviklede sig til en samtale, der varede ca. 25
minutter. Størstedelen af tiden gik med, at gruppemedlemmerne på skift bekræftede hinanden i,
at man havde handlet rigtigt, fordi det var synd for den berørte, at vedkommende hele tiden blev
skældt ud og ikke følte sig værdsat. Alle rundt om bordet var enige i, at det ikke var værdigt for
vedkommende at gå på arbejde på den måde, og at det derfor var godt, at der var blevet taget
menneskelige hensyn. Det var en enig gruppe, der kunne konkludere, at de havde det godt med
det, der var blevet gjort i sagen.
Samtalens udvikling virkede påfaldende på flere måder. For det første var det tydeligt, at
gruppen her var samlet omkring et emne, hvor alle var enige og vel at mærke meget eksplicit gav
udtryk for, at de var enige. For det andet var det påfaldende, at samtalen tog en drejning fra at
handle om den omplacerede medarbejder til at handle om, at det var den rigtige beslutning, der
var truffet, og videre til, at sygeplejerskegruppen havde det godt med beslutningen. Fokus
skiftede dermed fra at handle om den berørte person til at handle om gruppen og gruppens
velbefindende. For det tredje var det påfaldende, at gruppen valgte at fokusere på beslutningens
rigtighed og gruppens gode følelse med den beslutning, der var truffet, frem for at fokusere på de
beslægtede problemer, der stadig bestod på afdelingen med den pågældende funktion.
Det er svært at konkludere noget omkring gruppens reaktion i ovenstående eksempel på
baggrund af tre mødeobservationer. Min umiddelbare reaktion var forvirring og nysgerrighed
samt nogle overvejelser omkring mulige forklaringer på gruppens adfærd. En mulig forklaring
er, at det omsorgsgen, der genkendes fra analyser af sygeplejekulturen (se f.eks. Eriksen &
Ulrichsen, 1991; Hein, 1998) også kan genfindes i denne gruppe, og at omsorgen dels kommer
til udtryk i forhold til den berørte person, men også i forhold til gruppen.
En anden mulig forklaring er, at gruppens tendens til at drøfte problemstillingerne på et enten
meget overordnet niveau eller et meget konkret niveau er udtryk for, at man i denne gruppe
nødigt tager fat på de ”farlige” problemstillinger, og at adfærden i denne gruppe dermed adskiller
sig markant fra klinikrådsgruppen, hvor man næsten ikke kunne lade de sprængfarlige problemstillinger ligge. En organisationskulturel forklaring kan være sygeplejegruppens kollektivistiske
indstilling, hvor der lægges vægt på konsensus og dermed på at dæmpe konflikter (Eriksen &
Ulrichsen, 1991; Hein, 1998). Dermed kan en mulig forklaring på gruppens reaktion være, at
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gruppen udgør et samlet fortolkningskollektiv omkring nogle værdier som f.eks. omsorg og
konsensus, som igen sætter sit præg på kommunikationen.
På andre områder var der dog tegn på, at der var mere end ét fortolkningskollektiv i gruppen.
Eftersom der var få tilfælde, hvor værdier og holdninger etc. eksplicit blev formuleret og drøftet,
så er der også få eksempler at hente fra de indledende mødeobservationer, hvor det er tydeligt, at
der var mere end ét fortolkningskollektiv i gruppen. Eksemplet omkring drøftelsen af visioner
viste f.eks., at der var forskellige opfattelser af, hvad en vision er. Der var dog nogle mulige
indirekte tegn på forskellige fortolkningskollektiver. F.eks. var kommunikationen præget af, at
der som regel var én gruppe afdelingssygeplejersker, der var meget aktiv i samtalen, og en anden
gruppe, der forholdt sig mere passivt under møderne. Non-verbale udtryk kan også være
indirekte tegn på, at man ikke deler samme verdensbillede med andre. I nogle få tilfælde
bemærkede jeg, at en del af gruppemedlemmerne var synligt irriterede, uden at det dog var
tydeligt, hvad de var irriterede over. Irritationen kom til udtryk i form af hovedrysten, himmelvendte øjne, dybe suk etc.
Alt i alt var det dog svært på baggrund af de tre indledende mødeobservationer og på baggrund
af en kommunikation, hvor værdier og holdninger ofte ikke indgik eksplicit, at danne sig et
indtryk af de forskellige verdensbilleder og fortolkningskollektiver i gruppen. Der var tegn på, at
gruppen i hvert fald på nogle områder udgjorde et fortolkningskollektiv, og samtidig var der tegn
på, at de måske ikke udgjorde et samlet fortolkningskollektiv, men det var ikke muligt på dette
tidspunkt at give disse verdensbilleder og fortolkningskollektiver konkret indhold og dermed
heller ikke muligt at se eventuelle forskelle og ligheder mellem de verdensbilleder, der var til
stede i gruppen.

7.2.4: Dialogens elementer
Ovenstående indledende diagnose af afdelingssygeplejerskernes kommunikation som værende
hverken diskussion, debat eller dialog på grund af manglen på eksplicitte udtryk for værdier,
holdninger, meninger etc. afspejler sig naturligvis i en analyse af dialogens elementer ved
dialogudviklingsprocessen start.
Kommunikationen

i

afdelingssygeplejerskegruppen

bar

ligesom

i

klinikrådsgruppen

indledningsvis præg af manglende proprioception. Hvor det i klinikrådsgruppen virkede som om,
gruppemedlemmerne var meget bevidste om deres kommunikationsform, virkede det i afdelingssygeplejerskegruppen ikke som om, at kommunikationsformen var valgt ud fra et funktionelt
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perspektiv, hvor der var en bevidst årsag til, at man havde valgt at kommunikere, som man
gjorde.
Til gengæld var der ind imellem – om end sjældent – tegn på en overfladisk proprioception i den
forstand, at enkelte gruppemedlemmer kom med bemærkninger til kommunikationen, som
afspejlede en vis form for kommunikativ bevidsthed. Et eksempel er nedenstående, hvor et af
gruppemedlemmerne gør opmærksom på, at gruppen drøfter to ting på én og samme gang:
-

-

”Det der med, at kirurgerne ikke spørger patienterne ud, før de bliver fuldt bedøvet, er det okay?
Er det godt nok, at de har sikret sig det aftenen inden? Hvis nu lægen f.eks. bliver sygemeldt…”
”Ifølge akkrediteringen er det okay, men det bør laves om.”
”Men hvad skal der til?”
”Samtlige kirurger skal ned og sige okay for, at det er patienten – enten på sengeafdelingen eller
på operationsafdelingen. Så sætter de kryds i den samme seng, som patienten bliver kørt ned i.”
”Hvad så, hvis vi putter en forkert patient på lejet?”
”Det går ikke! Så opdager han det måske først, når patienten er bedøvet. Men han kunne komme
ned og identificere og så gå i vask, og så kunne I i mellemtiden gøre ham klar.”
”Det er forargeligt, at de ikke kommer og siger godnat nede på operationsgangen, og hvis man
kunne bruge akkreditering til at presse på den proces, så synes jeg, at vi skal gøre det, og det ville
løse mange problemer omkring operationsgangen, og det ville lette vores hverdag så meget. Det
ville løse så mange ting.”
”Der er faktisk nogle af patienterne, der gerne vil tale med kirurgen om indgrebet. Ofte sker det
først, når de er præmedicineret, og det må de altså ikke.”
”Det er to ting, vi er i gang med nu. Denne ene del er at forberede patienten til operationen, og
den anden del er at bekræfte, at det er den rigtige patient. Det er det sidste, vi skal have fat i nu.”
”Formåede man ikke på Bispebjerg, at samtlige læger kom ned inden operationen og
identificerede?”
”Lægerne kom 10 minutter før, men de havde altså også en overlæge, som sagde, at de skulle.”
”Det er godt nok næsten 27. gang, at vi tager den op.”
”De skal være der 5 minutter før, ellers nytter det ikke noget.”
”Du prøver at finde ud af, om der er et skrift et sted. Lad os prøve at få fat i akkrediteringsdelen
om, hvorvidt det her holder vand.”

På dette meget operationelle plan var der således tegn på proprioception hos afdelingssygeplejerskerne, mens der ikke var eksplicitte tegn på tankeproprioception eller på
proprioception bundet sammen med suspension, jf. kapitel 3.
Ligesom i klinikrådsgruppen var der i afdelingssygeplejerskegruppen forventeligt som følge af
den ringe proprioception ikke megen Suspension II (at gøre det ubevidste bevidst) ved dialogudviklingsforsøgenes start. Fraværet af eksplicitte meningsudvekslinger betød endvidere, at der i
forhold til klinikrådsgruppen var væsentligt færre tegn på Suspension I. Suspension I drejer sig
jf. kapitel 3 blandt andet om at gøre det uudsagte udsagt, dvs. at gøre det latente manifest, f.eks.
ved at spørge ind til andre gruppemedlemmers ytringer, holdninger etc. Denne form for
Suspension I var stort set fraværende i afdelingssygeplejerskegruppen. Suspension I drejer sig
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endvidere om at gøre det usagte udsagt, dvs. at gøre det, der er ubevidst hos én selv, men synligt
for andre i gruppen, bevidst og manifest for alle i gruppen, som f.eks. hvis man af et andet
gruppemedlem bliver gjort opmærksom på, at der er en diskrepans mellem ens handlinger og ens
ytringer eller mellem nuværende og tidligere ytringer. Denne form for Suspension I var ligeledes
fraværende i afdelingssygeplejerskegruppen. Alt i alt var der således meget få tegn på suspension
i gruppen, og de få tegn, der var, var meget vage og nærmest ubetydelige.
Fraværet af suspension i afdelingssygeplejerskegruppen hænger nøje sammen med dialogens
øvrige elementer, herunder især taleelementet, idet fraværet af eksplicitte meninger, holdninger
og værdier i kommunikationen var karakteristisk for gruppen og dermed afgørende for, om der
var lejlighed til at suspendere eller ej. Det er svært at suspendere og lade andres mening strømme
igennem sig selv og sit eget verdensbillede, hvis der i kommunikationen ikke eksplicit gives
udtryk for en mening. På samme måde vil der heller ikke være anledning til at stille spørgsmålstegn ved eget verdensbillede, fordi man pga. fraværet af eksplicitte meninger og holdninger ikke
vil få de samme reaktioner fra ens ”indre stemme”, som hvis der eksplicit og tydeligt blev givet
udtryk for nogle holdninger, som man kunne forholde sig til.
Med til taleelementet hører det lave konfliktniveau. I klinikrådsgruppen var konfliktniveauet
højt, men tonen og kommunikationen var samtidig præget af varme og humor. I afdelingssygeplejerskegruppen var der ikke en tilsvarende grad af varme og humor at spore, og gruppen
virkede sammenlignet med klinikrådsgruppen betydeligt mindre fasttømret.
Lytteelementet drejer sig om dels at lytte til det, andre siger, dels om at lytte til ens egen indre
stemme. I afdelingssygeplejerskegruppen var lytteelementet knyttet til taleelementet i den
forstand, at kommunikationen endvidere var præget af, at der sjældent blev fulgt op på det, andre
sagde. Kommunikationen kunne som nævnt bedst karakteriseres som mange monologer i én
samtale, hvor hvert enkelt gruppemedlem relaterede det emne, der var på dagsordenen, til de
problemstillinger, der var væsentlige for vedkommendes egen hverdag eller funktion. Dette
betød, at der under drøftelsen af ét emne, kunne dukke mange andre emner eller relaterede
problemstillinger op, som virkede relevante, men hvor der ikke blev fulgt op på disse
bemærkninger. Nedenstående er et eksempel, hvor gruppen holdt sig nogenlunde til samme
emne i længere tid, end det ellers var karakteristisk for gruppen. Eksemplet omhandler ventetider
på operationsgangen, og oversygeplejersken spørger til, hvordan det går med at bringe
ventetiderne ned.
Eksemplet illustrerer, hvordan samtalen kan dreje sig om samme emne, nemlig ventetider, og
hvordan andre emner, der er relateret til dette emne, og emner, der kun er meget indirekte
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relateret til emnet, bliver vævet ind i samtalen. Eksemplet illustrerer også, at der er en række
udsagn, der ikke bliver fulgt op på, f.eks. kommunikation, alternative anæstesiformer, smertebehandling, optimering af patientforløb, der er placeret omkring weekenden, arbejdsdelingen
mellem opvågningssygeplejerske og de enkelte afdelingers sygeplejersker etc.:
-

-

-

-

-

”Det med ventetiderne, er der handlet på det, eller skal vi gøre noget mere i forhold til det?”
”Der er ikke handlet andet, end at patienterne venter og venter og venter.”
”Er det blevet værre?”
”I går var det allerede den første patient på leje 10.”
”Det er ikke normalt, at der er 8 patienter på venteliste. Der er sygdom og personaleproblemer.”
”Men det er lidt problematisk, fordi vi skal bruge en anæstesisygeplejerske til de to patienter, vi
har stående i opvågningen, og så er der én af stuerne, man ikke kan komme videre med.”
”Det giver under alle omstændigheder overarbejde, fordi det bliver forsinket hele vejen
igennem.”
”De dage, hvor vi har været bekendt med problemer, har vi prøvet at anvende en anden anæstesiform.”
”Det kan man kun med de små anæstesier. De små anæstesier kan vi sagtens lægge i sengeafdelingen, men de store operationer kan vi ikke.”
”Vi har også haft store problemer i de sidste måneder.”
”Kan I huske de drøftelser, vi har haft omkring dialog? Kan vi ikke være bedre til at
kommunikere med hinanden? Den arbejdsgruppe om kommunikation på opvågningen, hvor er vi
henne med den?”
”Vi skulle sende navne.”
”Og det har vi gjort.”
”Siden har vi ikke hørt mere.”
”Skulle vi så ikke prøve at rykke NN? Skulle jeg ikke prøve det?”
”Jeg mødes med dem sammen med NN2. Det har vi gjort to gange. Ja, de har mødtes oftere, men
jeg har været med to gange.”
”Det, I har på dagsordenen der, er omkring smertebehandling?”
”Det er for at sørge for, at patienten er optimeret, eller hvis de har problemer af nogen art. De
laver en liste over, hvad de bliver kaldt ud til ude på afdelingerne. Abdominalcentret er ved at
uddanne opvågningssygeplejersker til at erstatte NN ved fravær.”
”Ja, det hørte jeg. Det er jo vældig interessant.”
”Administrativt kører opvågningen under Abdominalcentret, men det kan ikke undgå at have en
afsmittende effekt, fordi NN vil have fat i hver enkelt sygeplejerske og lære dem, hvad de skal se
på. Det vil smitte af på vores patienter, at de vil blive optimeret, og så er håbet, at når de har
fundet ud af, hvor mange ressourcer, de bruger på det, og om de kan få det bevilget, at vi så kan
blive inddraget.”
”Deres sigte er, at de skal rumme hele huset?”
”Det er NN’s og min bagtanke med det. Opvågningssygeplejerskerne er der jo altid.”
”Jeg har en kommentar. Jeg synes, det er sengeafdelingens personale, der bedst kender det postoperative forløb. Abdominalcentret kender jo deres patienter, men de har ikke så mange af vores
patienter liggende.”
”Patienter, der bliver opereret om fredagen, bliver ikke set i weekenden, og det er et problem.
Der er ingen, der sørger for, at behandlingen er sufficient. Det er opvågningssygeplejerskerne
blevet bedre til, uanset om det er Abdominalcentrets eller ej. Så kan de også se på, at dagen efter
operationen mere og mere skal lægges ud til afdelingens sygeplejersker. Hvis hverken jeg eller
NN er til stede det første postoperative døgn, kan man kalde på dem. Det kan de bedre gøre end
dem på afdelingen. Dem på afdelingen kan lave tingene herefter, men det andet er bedst gjort på
opvågningen.”
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”Det er meningen, at det skal fylde hele huset, ikke?”
”Det ved vi ikke endnu, men det er det, vi kunne forestille os.”
”Hvad betyder det for ventelisten?”
”NN kommer over om morgenen ved 8-tiden og ser på de patienter, der er, og ser på, om der er
noget, de kunne gøre anderledes, og de kalder hende, hvis der er patienter, som de ikke synes er
optimalt behandlet. De er umådeligt positive over for det. Det er lige begyndt. Jeg ved, at de har
ledige stillinger. Det er noget med, at de har 13 gravide.”
”Hvor er det dejligt, for så er de ikke udbrændte. Man kan ikke være udbrændt og så blive gravid
– det er min teori.”
”Det kører i hvert fald med de mandagsmøder, vi holder en gang om måneden.”
”Jeg må prøve at høre NN, for jeg synes, der er et godt perspektiv i det.”
”De sidder i en central position, de der opvågningssygeplejersker. De kan bruges til mange
ting.”
”Er der ellers noget, vi skal drøfte?”

Eksemplet er i øvrigt et af de få eksempler, hvor der eksplicit blev givet udtryk for en holdning,
nemlig omkring hvem der bedst kender det postoperative forløb. Eksemplet illustrerer de mange
monologer, der ofte var vævet ind i hinanden og illustrerer samtidig, at kommunikationens taleog lytteelementer ligger langt fra det, dialogteorien foreskriver.
Respektelementet var svært at vurdere på baggrund af de indledende mødeobservationer. Igen
hænger det primært sammen med fraværet af eksplicitte meninger og holdninger i
kommunikationen. Respektelementet viser sig især, når der tydeligt er forskelle i de verdensbilleder, der er til stede i en gruppe. I afdelingssygeplejerskegruppen var det som nævnt svært på
dette tidspunkt at afgøre, om gruppen udgjorde ét samlet fortolkningskollektiv, eller om der var
forskelle i gruppemedlemmernes verdensbilleder, som af den ene eller anden grund ikke kom til
udtryk i kommunikationen. Den indledende ”diagnose” af respektelementet var derfor, at der
ikke var tegn på manglende respekt, men at der heller ikke var mange anledninger til at udvise
respekt i dialogmæssig forstand.
Ligesom klinikrådsgruppen lå også afdelingssygeplejerskegruppen langt fra en dialog ved
dialogudviklingsforsøgenes start. Hvor det var let at karakterisere klinikrådsgruppens
kommunikation som diskussioner med indlagte monologer, var det væsentligt sværere at
diagnosticere afdelingssygeplejerskernes kommunikation. Det var dog tydeligt, at der hverken
var tale om dialog, diskussion eller debat, og også i afdelingssygeplejerskegruppen var
kommunikationen præget af, at mange monologer var flettet ind i hinanden. Det lave konfliktniveau gav ikke i sig selv anledning til undren, men kombineret med fraværet af meninger og
holdninger i kommunikationen gav det anledning til undren. Desuden var det tydeligt, at selv om
formålet med afdelingssygeplejerskemøderne ikke var klart for mig på dette tidspunkt, så var
formålet et andet end i klinikrådsgruppen, og da dette kunne være en mulig medvirkende faktor
til den væsentligt anderledes kommunikation i afdelingssygeplejerskegruppen i forhold til
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klinikrådsgruppen, besluttede jeg mig for at tage gruppen med på råd og spørge ind til formålet
med møderækken ved førstkommende lejlighed for på den måde at få et klarere billede af
gruppen og et bedre grundlag at forstå gruppens kommunikation på.

7.3: 1. intervention
1. intervention fandt sted på møde nr. 4 den 24. april 2001. Ligesom i klinikrådsgruppen var
formålet med 1. intervention at give gruppen en introduktion til dialogteorien. Formålet var
således at give gruppen en forståelse af dialogbegrebet samt at introducere gruppen til det
nødvendige begrebs- og analyseapparat til de kommende metakommunikationsessioner. 1.
intervention bestod udelukkende af 1. feedbacksession, og der blev således ikke udleveret
eksempler på gruppens egen kommunikation.
I forhold til faserne i interventionsmodellen (se figur 4.2) begyndte optøningsfasen og
udviklingen af den kommunikative bevidsthed allerede ved udleveringen af det skriftlige oplæg
4

om projektet ultimo 2000 (se bilag 4). Modsat klinikrådsgruppens forløb var der ikke afholdt et
indledende møde med gruppen, hvilket måske kunne betyde, at afdelingssygeplejerskegruppen
var knap så langt fremme i optøningsprocessen, som klinikrådsgruppen var på tilsvarende tidspunkt. Optøningsfasen afhænger dog også af en række andre faktorer, så det er svært at afgøre,
hvor stor betydning det indledende møde i klinikrådsgruppen – og fraværet af det indledende
møde i afdelingssygeplejerskegruppen – har haft for optøningsfasen. 1. intervention hører til
Fase 1 i dialogudviklingsprocessen, hvor formålet er udvikling af gruppemedlemmernes
proprioception.

7.3.1: 1. feedbacksession
Indholdet i 1. feedbacksession svarer til indholdet i 1. feedbacksession i klinikrådsgruppen, idet
de første feedbacksessioner var planlagt på forhånd. Der har naturligvis været nuanceforskelle i
fremlæggelsen, men indholdet og strukturen har været den samme. Forskellen på de første interventioner i de to dialogudviklingsforløb kom til udtryk i gruppernes respektive reaktion på
feedbackprocessen. Reaktionen på feedbacksession nr. 1 fremgår til sidst i dette afsnit. Eftersom
4

Som nævnt i afsnit 6.3 er der dog stor forskel på, hvilken fase en given intervention sigter mod, og den udviklingsmæssige fase,
gruppen befinder sig i. En given intervention i rækken af interventioner kan således godt have til hensigt at sigte på et
fokusområde eller udvikle et element i dialogkompetencen, der hører til en fase, som gruppen endnu ikke er nået til, og
interventionen bør planlægges således, at den hele tiden er et skridt foran gruppens udvikling. For uddybning, se afsnit 6.3.
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indholdet af 1. feedbacksession var ens i de to grupper, er nedenstående tekst (bortset fra de
sidste afsnit vedrørende gruppens reaktion på feedbacksessionen) identisk med teksten i afsnit
6.3.1, men er gentaget her i kursiv af formidlingsmæssige årsager.
Temaet for den første feedbacksession var tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder og en
pointering af, at hvert verdensbillede har sit væsentlige bidrag til problemidentifikationen og
problemløsningen i en organisation.
Den første feedbacksession blev indledt med følgende historie:
Der er en historie om en arkæolog, en geolog og en palæontolog, som tog på ekskursion
sammen ud til et landskab i Skotland fyldt med bakker, sten, græs og sand for at studere
området.
Arkæologen vandrede lidt omkring, pirkede lidt i jorden og sagde til sidst: ”Her har der
sandsynligvis været en boplads i den tidlige bronzealder.” Geologen kiggede sig også
omkring og konkluderede så: ”De geologiske formationer bærer præg af, at hele dette
område lå under vand for mindre end 10.000 år siden.” Palæontologen kiggede sig
omkring og vendte hver en sten og fandt en masse fossiler, som han tog med hjem for at
undersøge.
I toget på vej hjem mødte de en astronom, en fysiker og en matematiker, der sad og
betragtede en masse køer på markerne uden for togvinduet. Astronomen udbrød pludselig:
”I Skotland er alle køer plettede.” Fysikeren protesterede: ”Nej, nogle skotske køer er
plettede.” Matematikeren sagde så: ”I Skotland findes der en flok køer, som alle er plettede
på mindst én side.”

Historien illustrerer en række af de pointer, der blev gennemgået i kapitel 2, og præsenterer det
fænomenologiske syn, der bliver anlagt på kommunikation og på dialog i dette projekt.
Sammen med plancherne (se figur 7.1), som primært er funderet i gestaltpsykologien og i den
visuelle perception, handlede 1. feedbacksession om, at hvert individ har sit subjektive verdensbillede; at verdensbilledet er afgørende for den mening, vi danner af de ting, vi ser; at vi qua
forskellene i vores verdensbilleder ikke danner samme mening ud af de samme ting; at hver især
kun ser dele af en større helhed; samt at der altid vil være mere end én mulig og fornuftig
tolkning af en given mængde fakta.
Dernæst blev der fokuseret på dialogens formål og på det problem, som dialog er den
væsentligste løsning på, nemlig at vores verdensbilleder dikterer for os, hvordan verden hænger
sammen, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er væsentligt og uvæsentligt etc., og at vi er
tilbøjelige til at opfatte dette verdensbillede som en objektiv sandhed. Det blev i den forbindelse
understreget, at pointen ikke er at forsøge at skabe konsensus om ét verdensbillede, men at
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dialogens formål er at lære og at acceptere, at der kan dannes forskellige figurer ud af samme
mønster samt at lære at se andre figurer end den, man selv er disponeret for at se, ligesom man
skal lære at forklare andre, hvilken figur man selv ser. Begrebet ”multivers” som alternativ til
”univers” blev brugt som billede på, hvad der i denne sammenhæng forstås ved dialog.

FLERE FIGURER AF SAMME VIRKELIGHED

FIGUR/GRUND-PROBLEMATIKKEN

FORTOLKNINGSSKEMA
FORTOLKNINGSSKEMAETS 3 NIVEAUER:
HANDLINGER OG YTRINGER
DET BEVIDSTE VERDENSBILLEDE
GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER

HVILKE KONSEKVENSER HAR
FORSKELLIGE VERDENSBILLEDER FOR
KOMMUNIKATIONEN?

JOHARI’S VINDUE
KNOWN TO SELF

2
Concealed self

1

Som udgangspunkt er der et betydningsfællesskab!

Open self

UNKNOWN

KNOWN
4

TO
OTHERS
Unknown self

3

TO OTHERS

• Sproget bygger bro mellem verdensbilleder
• Sproget skaber fælles figurer og dermed
fælles platform

”Dårlig” kommunikation kan medføre:

• Sproget gør det muligt at koordinere
handlinger

• handlingslammelse

Blind self

SPROGETS BETYDNING:

• konflikter
• magtspil
• forvirring

UNKNOWN TO SELF

HVAD ER DIALOG?

DIALOGUDVIKLINGENS FASER

”Hvis folk kan bringes i en situation, hvor de - af egen
fri vilje - kan blive bevidste om den proces, hvor de
danner ”tavse” antagelser og faste værdier - og hvis de
kan belønne hinanden for at gøre det - så vil de udvikle
en fælles styrke og evne til at arbejde og skabe ting i
fællesskab. Dette frie flow af udforskning og mening får
nye muligheder til at træde frem. Denne evne eksisterer
i ethvert samfund, men i de fleste organisationer sover
den Tornerose-søvn. Dialog er nøglen til at vække den.”

Invitation

Konversation

Refleksion

Suspension

Diskussion

HVAD ER FORMÅLET MED DIALOG?

Dialog

Debat

AT SKABE OPMÆRKSOMHED, BEVIDSTHED OG
REFLEKSION
FOR DERIGENNEM AT SKABE:
• LÆRING
• KREATIVITET
• HANDLINGSMULIGHEDER

(William Isaacs, 1994)

DIALOG ER EN PROCES, DER ÆNDRER…

HVORDAN UDVIKLER MAN DIALOG?
GENNEM INTERVENTION, DER SKABER

• personlige værdier
• følelsers natur og intensitet

• OPMÆRKSOMHED

• tankemønstre

• BEVIDSTHED OMKRING EGNE OG ANDRES
VERDENSBILLEDER (BLOTLÆGGER FIGURER)

• erfaring og hukommelse

• FOKUS PÅ KOMMUNIKATION OG ADFÆRD

• nedarvede kulturelle myter

• REFLEKSION OMKRING EGEN
KOMMUNIKATION

Kort sagt: Identitet

• FÆLLES FIGURER

En del kritiske faser undervejs

Figur 7.1: Plancher anvendt i 1. feedbacksession

Dernæst blev JoHari’s vindue (jf. kapitel 3) gennemgået, idet gruppemedlemmerne fik forklaret,
hvordan der i kommunikationen kan skelnes mellem hhv. ubevidste/bevidste lag og strukturer og
manifeste/latente lag og strukturer.
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I forlængelse heraf blev de mulige konsekvenser af tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder
berørt, hvilket førte til en afklaring af formålet med dialogudviklingen, nemlig at dialogudvikling
er en proces, der gennem bevidstgørelse af verdensbillederne søger at afdække, udforske og
stille spørgsmålstegn ved indholdet i verdensbillederne, og at man ved at gøre de ubevidste
verdensbilleder synlige og bevidste har åbnet op for muligheden af at udforske, forstå og ændre
kommunikations- og interaktionsmønstrene i en gruppe.
Endelig blev dialogprocessen og dialogens forskellige faser diskuteret, og de særlige
problematiske og følsomme problemer omkring dialogudvikling og dialogudviklingsprocessen
blev understreget.
Til slut blev formålet med feedbacksessionerne fremlagt, og det blev understreget, at ideen er, at
feedbacksessionerne skal igangsætte refleksionsprocesser hos aktørerne, og at tanken er at holde
et spejl op for gruppen og på den måde – og qua metakommunikationen om eksempler på
gruppens egen kommunikation – fungere som katalysator for refleksion over indholdet og
mekanismerne i kommunikationen og derigennem forhåbentlig give deltagerne den nødvendige
dialogkompetence.
Reaktionerne på 1. feedbacksession i afdelingssygeplejerskegruppen var af en lidt anden karakter
end i klinikrådsgruppen. Afdelingssygeplejerskerne gav udtryk for interesse, og flere gav også
udtryk for, at det var spændende. Men hvor klinikrådsgruppen reagerede med udtryk for
selverkendelse og relaterede deres kommentarer til gruppens kommunikation, så relaterede
afdelingssygeplejerskerne ikke deres kommentarer til gruppens kommunikation. Reaktionen på
feedbacksessionen var løsrevet fra gruppens kommunikation. En del af gruppemedlemmerne gav
udtryk for, at de kunne nikke genkendende til nogle af de mekanismer, der var beskrevet, og gav
også eksempler fra deres egen hverdag, men ingen af eksemplerne var taget fra afdelingssygeplejerskemøderne.
Ligesom i klinikrådsgruppen blev der i slutningen af feedbacksessionen stillet afklarende
spørgsmål til det videre forløb. Spørgsmålene var af praktisk karakter. Der blev blandt andet
spurgt til det tidsmæssige forløb og til, hvor lang tid der skulle afsættes til dialogudvikling på
hvert møde. Derudover blev der stillet afklarende spørgsmål i forhold til selve metoden med
feedback- og metakommunikationsessioner.
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7.4: 2. intervention
2. intervention var oprindeligt planlagt til at finde sted på afdelingssygeplejerskemødet den 8.
maj 2001, men blev aflyst, da oversygeplejersken vurderede, at der ikke var tid nok på mødet til
både feedback- og metakommunikationsession.
2. intervention fandt derfor først sted på afdelingssygeplejerskemødet den 22. maj 2001. 2.
intervention bestod af 2. feedbacksession samt 1. metakommunikationsession på baggrund af to
udleverede eksempler på gruppens egen kommunikation.
Formålet med 2. feedbacksession var dels at give gruppemedlemmerne en repetition af 1.
feedbacksession, dels at introducere et af de væsentligste dialogelementer, nemlig suspension.
Endelig var et væsentligt formål med 2. feedbacksession at bede gruppemedlemmerne om hjælp
til afklaring af nogle af de forhold omkring gruppens kommunikation og møderækkens formål,
der undrede mig på baggrund af de indledende mødeobservationer.
I forhold til interventionsmodellen sigtede 2. intervention mod optøningsfasen, dvs. dels mod
Fase 1 og den fortsatte udvikling af dialogdeltagernes kommunikative bevidsthed, dels mod Fase
2 og den begyndende analyse af dialogdeltagernes eget verdensbillede.

7.4.1: 2. feedbacksession
Eftersom de første feedbacksessioner indeholdt en generel introduktion til dialogteorien,
begrebsapparatet og dialogudviklingsmodellen var de første feedbacksessioner i de to grupper
ens. Derfor er nedenstående tekst identisk med teksten i afsnit 6.4.1, men er gentaget her i kursiv
af formidlingsmæssige årsager.
Hovedemnet for 2. feedbacksession var suspension. Feedbacksessionen indledtes med en
repetition af dialogbegrebet, primært i form af en gennemgang af forskellige former for samtale,
herunder hvordan en dialog adskiller sig fra en debat eller en diskussion. Igen blev det
understreget, at dialogudvikling blandt andet handler om en øget bevidsthed på og
opmærksomhed omkring tankeprocesser, og hvordan disse tankeprocesser og vores perception
og kognition er formet af tidligere oplevelser og erfaringer. Dialogens grundfilosofi blev
ligeledes endnu engang understreget: Hvis man bliver mere bevidst om, hvordan ens tankeprocesser fungerer og virker, så vil man bedre kunne forstå det komplekse og svære ved
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kommunikation og gensidig forståelse og dermed gradvist kunne opbygge en fælles forståelse, et
højere bevidsthedsniveau og derigennem nå et ”fælles tredje”.
Herefter blev historien om næbdyret fortalt (se afsnit 2.5.3). I den forbindelse blev der lagt vægt
på, hvordan virkeligheden opdeles i subjektive, arbitrære og partikulære kategorier og på,
hvordan disse kategorier kan medvirke til fragmentation og en falsk følelse af at ens eget
verdensbillede er lig med en objektiv sandhed. De reaktioner (angst, irritation, vrede, forvirring
etc.), der opstår, når to forskellige verdensbilleder mødes, blev også berørt.

FORSKELLIGE FORMER FOR SAMTALE

REPETITION: HVAD ER DIALOG?

KONVERSATION

NÅR VIRKELIGHEDEN OPDELES I
KATEGORIER

OVERVEJELSE

HVAD ER ET NÆBDYR?

(Mangel på forståelse, uenighed, personlig
evaluering af valgmuligheder og strategi)

SUSPENSION

DISKUSSION

(”Indre lytning, accept af forskelligheder, opbygning af fælles tillid)

(At fremsætte synspunkter,
forsvare, konkurrere, overbevise)

DIALOG

DIALEKTIK

(Stillen spørgsmålstegn ved egne og andres
antagelser, opbygning af fælles platform)

(Udvikle og udforske
modsætninger)

METALOG
(At tænke og føle sig som en hel gruppe, opbygning
af nye fælles antagelser, dialogkultur)

Dialog er en samtale, der har til hensigt at gøre
deltagerne bevidst om nogle af skjulte antagelser og
underliggende værdier, som vi hver især har….

- ET PATTEDYR?
- EN FUGL?
- ET KRYBDYR?

… samt at gøre deltagerne opmærksomme på og bevidste
om, hvordan disse værdier etc. manifesterer sig i
kommunikationen

DEBAT

ET NÆBDYR ER ET NÆBDYR!

(At løse problemer med logik og
ved at ”slå ned”)

HVORDAN ADSKILLER DIALOG SIG
FRA ANDRE STYREDE
SAMTALEFORMER?
Dialogens grundfilosofi:

• højere bevidsthedsniveau
• højere kreativitetsniveau (læring)
• større handlingsrum

HVORDAN SUSPENDERER MAN?
At suspendere betyder:

- Man kan vælge at reagere
- Eller man kan vælge at suspendere sin reaktion

Hvis man bliver mere bevidst om, hvordan ens
tankeprocesser fungerer og virker i kommunikationen
med andre, så vil man bedre kunne forstå det
komplekse og svære ved kommunikation og gensidig
forståelse
• fælles forståelse

SUSPENSION
• Når man oplever en umiddelbar reaktion som f.eks. uenighed, tvivl, vrede,
misforståelser etc., har man to valg:

• Det er ikke et reelt valg, før man har lært at tænke refleksivt, og før man er
bevidst om, hvordan egne og andres verdensbilleder kan manifestere sig i
kommunikationen.
• Før man kan lytte til andre, må man lære at lytte til sig selv, dvs. identificere
den ”støj”, der filtrerer vores tankeprocesser, som f.eks. de kategorier, man
inddeler verden i.

• at man har en refleksiv tankegang
• ikke at man undertrykker det, man føler
• at stoppe op for en stund, at træde et skridt tilbage og
prøve at se tingene med nye briller
• at give slip på sine overbevisninger og sin skråsikkerhed
• at man konstant minder sig selv om, at virkeligheden
kan have flere fremtrædelsesformer, som alle er lige
rigtige og lige gyldige
• at man stiller spørgsmål til sig selv, f.eks.
- hvad får mig til at se tingene, sådan som jeg ser dem?

• Vejen dertil går gennem suspension, dvs. at lade den umiddelbare trang til
at reagere være.

- hvilke temaer, mønstre, kategorier etc. opfatter jeg nedenunder
det, der bliver sagt?
- hvilke alternative måder kan jeg forstå disse ting på?

Figur 7.2: Plancher anvendt i 2. feedbacksession

Dernæst blev der sat fokus på suspension. Dialogdeltagerne fik forklaret, hvad suspension er i
dialogmæssig forstand, samt hvordan manglende suspension kommer til udtryk, og hvad
manglende suspension kan afstedkomme af konsekvenser. Suspension blev her kædet sammen
med to af dialogens øvrige elementer, nemlig proprioception og det at lytte. Det blev nemlig
understreget, at det først er, når man er bevidst om, hvordan ens eget og andres verdensbillede
manifesterer sig i kommunikationen, at man har et reelt valg mht., om man skal reagere
umiddelbart på det, en anden person siger, eller om man skal suspendere. Dermed hænger
suspension og proprioception nøje sammen. Proprioception kræver igen, at man lytter til sin
indre stemme og til de tankeprocesser, der ligger bag en umiddelbar trang til at reagere, når
andre siger noget, man ikke forstår eller er uenig i.
Afslutningsvis blev der sat fokus på, hvordan man lærer at suspendere. Som mulige måder at
lære at suspendere på blev det fremført, at man først og fremmest konstant kan minde sig selv
om, at der findes mange ligeværdige og lige gyldige verdensbilleder. For det andet kan man lytte
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til sin egen indre stemme, og når man mærker en stærk reaktion på det, en anden siger, stille sig
selv spørgsmål som: Hvorfor reagerer jeg på det, der bliver sagt? Hvordan er min egen
opfattelse af tingene? Hvad får mig til at se tingene, sådan som jeg ser dem? Hvilke temaer,
mønstre etc. opfatter jeg nedenunder det, der bliver sagt? Hvilke alternative måder kan jeg
forstå disse ting på? Etc.

7.4.2: 1. metakommunikation
Der blev valgt to eksempler til 1. metakommunikation. Emnemæssigt var fællesnævneren for de
to eksempler gruppens drøftelse omkring formuleringen af klinikkens visioner. Eksemplerne
blev valgt, fordi de illustrerer nogle af de karakteristiske træk ved gruppens kommunikation. For
det første illustrerer eksemplerne, at gruppen ofte drøftede nogle emner uden at nå frem til en
konklusion. Eksemplerne illustrerer også en samtale, der drejer sig i forskellige retninger, jf. min
indledende oplevelse af, at samtalen bestod af flere forskellige monologer, der var flettet
sammen i én samtale, og hvor der ikke blev spurgt ind til andres meninger, holdninger og
værdier, selv om der tydeligt var forskellige holdninger knyttet til visionsbegrebet og
formuleringen af visioner. Endelig er eksemplerne valgt, fordi det er tydeligt, at suspensionen
udebliver, og at der ikke bliver lyttet til eller fulgt op på de ting, gruppemedlemmerne siger.
Som tidligere nævnt havde jeg på dette tidspunkt svært ved at forholde mig til afdelingssygeplejerskernes kommunikation, primært fordi formålet med møderækken ikke stod klart for mig.
Samtidig undrede jeg mig en del over den ringe tilstedeværelse af værdier, meninger og
holdninger i kommunikationen. Dialogudviklingsmodellens grundtanke om hjælp til selvhjælp
og valget af rollen som ”non-directive facilitator” kunne pege på, at jeg blot skulle lægge
eksemplerne frem for gruppemedlemmerne og så iagttage, hvordan gruppen reagerede på
eksemplerne, men når grundlaget for interventionsmetoden er proceskonsultation, så er det
væsentligt at finde en balancegang, hvor rollen som ”non-directive facilitator” ikke bliver en
passiv rolle. Hvis jeg skulle kunne fungere som proceskonsulent, var det nødvendigt at følge
proceskonsultationens ånd og tage gruppen med råd. For det første kan man ikke fungere som en
god proceskonsulent, når man famler i blinde og ikke forstår, hvad der foregår i en gruppe, for
det andet var det af hensyn til projektets aktionsforskningsmæssige formål om at skabe viden om
hospitalssystemet væsentligt at øge forståelsen for gruppens kommunikation og adfærd.
Schein opstiller en række principper, der bør følges i rollen som proceskonsulent (Schein, 1999).
Princip nr. 3 (”Access Your Ignorance”) handler om, hvordan man griber sin manglende viden
og forståelse an:
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”The only way I can discover my own inner reality is to learn to distinguish what I
know from what I assume I know, from what I truly do not know. I cannot determine
what is the current reality if I do not get in touch with what I do not know about the
situation and do not have the wisdom to ask about it.” (Schein, 1999, p. 11)
Metakommunikationen blev således indledt med, at jeg over for gruppen redegjorde for min
undren og bad om deres hjælp til at fortolke mine indledende observationer. Indledningsvis
redegjorde jeg for, at gruppen efter min mening hverken befandt sig i diskussions-/debatsporet
eller i dialogsporet, jf. figur 3.1 og 3.2. Dernæst relaterede jeg afdelingssygeplejerskegruppens
kommunikation til klinikrådsgruppens kommunikation og lagde i den forbindelse vægt på den
markante forskel i konfliktniveau. Endelig redegjorde jeg for min undren over den høje grad af
fravær af værdier og holdninger i kommunikationen. Det blev understreget over for gruppen, at
jeg havde svært ved at indplacere dem i forhold til mine analytiske redskaber, og at der ikke var
tale om, at jeg på forhånd havde dømt deres kommunikation, men at gruppen og jeg i fællesskab
kunne opnå ny indsigt ved at drøfte de udleverede eksempler i forhold til dialogteoriens
analytiske redskaber.
De to eksempler blev udleveret, og gruppen læste dem igennem.

EKSEMPEL NR. 1: VISION OG MÅLSÆTNINGER
- Mange steder har man det i kardex, hvor patienterne kan spørge: Hvad mener I med det?
- Ville det ikke være fint, at der på røntgenafdelingen stod: ”Vores målsætning er, at ingen patienter
skal vente mere end…”? Ligesom i Netto: ”Hvis der er mere end 6 i køen, så kald på én til kassen.”
Ligesom at børn skal til først og hvorfor. Man kunne godt skrive, hvorfor man gjorde det. Men det er
jo en målsætning, man indikerer på den måde.
(…)
- Nogle gange er de for optimistiske.
- Det skal de være.
- Men hvis vi ikke kan nå derhen…
- Du skal altid have noget at stræbe efter.
- Jo, men patienterne forventer måske, at den er mere realistisk og bliver irriterede over, at man ikke
kan holde det.
- Hvis man skriver, at der ikke må være mere end et kvarters ventetid, så bliver du ikke irriteret efter 5
minutter. Så er det først, når der er gået et kvarter, at man begynder at kunne blive irriteret. På den
måde nivellerer vi hinandens forventninger. Vores rimelighedsforventninger er jo ikke ens, og derfor
kan man godt nivellere hinandens forventninger.
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EKSEMPEL NR. 2: VISIONER
- Det er meget interessant med de konkrete visioner. Vi har jo overordnede visioner i centret og på
klinikkerne.
- Ja, og de kan lige så godt ligge på afdelingsniveau.
- F.eks. var der én med lederuddannelse til alle ledere. Det synes jeg er rigtigt. Det er en god vision.
- Den kom med ind.
- Når det virkelig kniber, kunne man godt tage en vision op og spørge: Er det muligt, at vi kan gøre
det?
- Men hvordan synes vi så, at vi kan gøre det hos os? Du siger, at det er mere spændende, når det
bliver konkret på afdelingen eller i klinikken. Det her udsprang jo af, at vi havde det indtryk, at den
enkelte sygeplejerske var for lidt vidende om, hvad vi foretog os og hvorfor. Er det vores
fornemmelse? Og hvordan kan vi bedre det, så der er større viden om, hvad vi foretager os og
hvorfor? Det andet ser jeg lidt som om, at det bliver nogle formuleringer, vi skriver sammen, og det
skal smeltes ud hos de enkelte medarbejdere, og det er bare at få det sagt, men hvordan håndterer vi
det?
- Formuleringen af sådan en vision skal jo også gøre, at man fra øverste hold ved, at rammerne skal
være til stede, for at man kan opfylde den vision.
- Ja, det er en forpligtelse, vi har.
- Hvis vi ikke har rammerne…
- Jeg tror, at vi skal træde vande lidt, til den er blevet viderebearbejdet.
- Så mange som muligt skal være vidende om det.
- Én af mulighederne er at sætte det ind i kompetenceudviklingsprojektet. Så kan I tro, at folk ved det
med det samme…

Gruppens reaktion på de udleverede eksempler var først stilhed. En del af gruppemedlemmerne
rystede på hovedet, mens de gennemlæste eksemplerne. Andre gruppemedlemmer begyndte
indbyrdes at tale lavmælt sammen. Nogle nikkede, som om de var blevet bekræftet i noget, eller
som om de kunne nikke genkendende til noget.
Allerførst blev det af flere gruppemedlemmer bemærket, at kommunikationen tydeligvis ikke
fungerede særligt godt. Det blev bemærket, at begge eksempler illustrerede, at der var én, der
sagde meget og fyldte meget i kommunikationen, og at den resterende del af gruppen så kom
med spredte kommentarer hertil. Andre gruppemedlemmer fremførte, at det næsten uvægerligt
ville være sådan, idet mødeformen altid var karakteriseret af, at oversygeplejersken fremlagde
nogle punkter, som resten af gruppen så fik lejlighed til at kommentere. Det blev her fremhævet,
at den ulige fordeling af taletid næppe var personbetinget, men mere var betinget af
mødeformen.
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Denne drøftelse afstedkom en kommentar fra et af gruppemedlemmerne om, at de spredte
kommentarer til oversygeplejerskens indlæg for hende afspejlede noget meget karakteristisk ved
afdelingssygeplejerskemøderne, nemlig at der var nogle, der havde sat sig ind i det emne, der var
på dagsordenen, og at der var andre, der ikke havde sat sig ind i emnet, men som alligevel
kommenterede det. Flere af gruppemedlemmerne nikkede og kommenterede, at det burde være
sådan, at man ikke have ret til at udtale sig, hvis man ikke havde sat sig ind i emnet.
Det stod allerede her klart, at kommunikationen i forbindelse med metakommunikationen havde
en ganske anden karakter end kommunikationen på afdelingssygeplejerskemøderne. I den første
drøftelse på metakommunikationsessionen var det tydeligt, at der indirekte blev sat adresse på de
bemærkninger og argumenter, der blev fremført. Det var tydeligt, at en del af bemærkningerne
havde karakter af stikpiller, men der blev dog på intet tidspunkt talt direkte mellem gruppemedlemmerne. Drøftelserne af kommunikationen blev holdt på et generelt, abstrakt plan, hvor
der blev talt i ”vi-sprog” eller i ”man-sprog”.
Herefter fortsatte metakommunikationen i to spor:
Det ene spor drejede sig om, hvorvidt gruppen kommunikerede på en implicit, men uopfyldt
præmis om, at de verdensbilleder, der var til stede i gruppen, udgjorde et fortolkningskollektiv.
Et af gruppemedlemmerne fremførte, at de udleverede eksempler havde fået hende til at
overveje, om gruppemedlemmerne talte forbi hinanden uden selv at opdage det: ”Måske tror vi, at
vi forstår hinanden så godt – og det gør vi måske slet ikke. Måske snakker vi ikke om de samme ting.” En
del andre gruppemedlemmer nikkede, men kommenterede ikke udsagnet.
Det andet spor drejede sig om forhold, der vedrørte mødernes effektivitet. Dette spor førte
tilbage til bemærkningen om, at nogle gruppemedlemmer var bedre forberedt end andre, og
irritationen over, at de uforberedte blandede sig i samtalen. Med stigende irritation fremførte
flere af gruppemedlemmerne forhold omkring kommunikationen, som påvirkede mødeeffektiviteten. Udsagnene gik for det første på gruppens tilsyneladende ringe lytteevne: ”Der er
én, der stiller spørgsmål, men der bliver hurtigt lukket af for de spørgsmål. Det er som om, at der slet ikke er
nogen, der hører dem.” For det andet gik udsagnene på resultatet af drøftelserne: ”Det her bekræfter,
at vi må have en dagsorden – ellers bliver det bare spredt fægtning.”, ”Det viser, at vi ikke er særligt gode
til at samle op.” og ”Der kommer jo ikke noget ud af det. Der bliver jo ikke taget en beslutning.”
Ligesom i klinikrådsgruppen var der også i afdelingssygeplejerskegruppen en del træk ved
kommunikationen i forbindelse med møderne, som afspejlede sig i metakommunikationen –
også selv om gruppemedlemmerne efter gennemlæsning af eksemplerne selv pegede på nogle

319

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 7: Dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen

centrale problemstillinger. Som det fremgår ovenfor, pegede flere af gruppemedlemmerne på, at
der ofte ikke blev lyttet eller i hvert fald ikke svaret på de spørgsmål og kommentarer, der
fremkom på møderne. Det samme gjorde sig gældende i forbindelse med metakommunikationen:
Mange af gruppemedlemmerne fremkom med væsentlige pointer og kommentarer vedrørende
gruppens kommunikation, men der var ikke nogen, der replicerede eller tog tråden op.
På dette tidspunkt greb jeg ind i metakommunikationen. Da en del af gruppemedlemmerne havde
givet udtryk for frustration over, at der ikke blev truffet beslutninger på møderne, at der ikke
blev samlet op på de forskellige emner, og at fordelingen af taletid var meget ulige, følte jeg et
behov for at få afklaret formålet med mødet, idet de ting, gruppemedlemmerne var frustrerede
over, næppe kunne diskuteres uafhængigt af formålet med møderækken. Møder, der f.eks. er et
forum for erfaringsudveksling, har ikke samme krav til opfølgning, afrunding, uddelegering etc.
som møder, hvor formålet er beslutningstagning.
Adspurgt om formålet med møderækken blussede den første diskussion, jeg indtil nu havde hørt
i gruppen, op. Endda voldsomt. Flere og flere gruppemedlemmer gav udtryk for større og større
frustrationer, f.eks.:
-

”Det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Når jeg ser det her, så får jeg også lyst til at spørge:
Hvad er formålet med disse møder? For det ser underligt ud, det her.”

Det var tydeligt, at der ikke var enighed i gruppen om, hvad formålet med møderækken var,
ligesom der tydeligvis heller ikke var enighed om, hvad formålet burde være, og der blev givet
udtryk for holdninger og meninger i en grad, som var sjælden i forhold til de indledende mødeobservationer:
-

-

”Formålet med de møder, vi har haft for nylig, har meget været opsummering. At vi skal samle op
fra temadage etc.”
”Jo, men der sker jo ikke noget ved den opsamling. Det er nøjagtig samme diskussion, som vi lige
har haft omkring temadagen. Vi holder en hel temadag, og der kommer ikke noget ud af den. Vi
opsamler og opsummerer – men der kommer ikke noget ud af det. Eller tager jeg fejl?”
”Lidt fejl tager du, men det er rigtigt. Det er lidt chokerende at se det sådan.”
”Det beskriver nok meget godt den måde, vi holder møde på.”
”Det bekræfter i hvert fald min teori om, at vi meget ofte snakker forbi hinanden. Vi snakker om
samme emne, men ad forskellige spor. Og det virker som om, at man slet ikke snakker SAMMEN
eller lytter – man fortsætter bare ad sit eget spor.”

Som det fremgår af ovenstående ordveksling, var en del af afdelingssygeplejerskerne i forvejen
frustrerede over møderne, og det var tydeligt, at der både var irritation og utilfredshed fra en del
af gruppemedlemmerne omkring møderækkens effektivitet, resultater og form.
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En anden del af gruppemedlemmerne repræsenterede en gruppe, der var overraskede over at se
kommunikationen på tryk, idet de mente, at kommunikationen på møderne forløb problemfrit,
hvilket de dog efter at have gennemlæst de to udleverede eksempler, blev i tvivl om. I denne
gruppe blev der givet udtryk for, at det var en aha-oplevelse at se kommunikationen på tryk, og
der blev også i denne gruppe udtrykt forvirring omkring formålet med møderækken:
-

”Jeg havde egentlig det indtryk, at vi klarede det meget godt, og at møderne var gode og
konstruktive. Men her står der jo sort på hvidt, at sådan er det måske ikke.”
”Måske burde vi tage en snak om, hvad formålet med møderne er. Det er en klar aha-oplevelse
for mig, det her. Meget tankevækkende.”

Kommunikationen

på

metakommunikationsessionen

adskilte

sig

nu

markant

fra

kommunikationen på afdelingssygeplejerskemøderne. For det første blev der markeret klare
synspunkter og holdninger, og det var tydeligt, at der var forskellige opfattelser af møderækken.
Konflikterne lurede, og der blev givet udtryk for tydelige frustrationer, som nogle gange
tangerede stikpiller. Men kommunikationen adskilte sig også ved, at det her var tydeligt, at
gruppen nærmede sig diskussions- og debatsporet. Der blev nu svaret på de ting, der blev sagt,
og gruppen drøftede i længere tid ad gangen det samme emne og gav udtryk for klare holdninger,
og der var tegn på, at man forsvarede sine synspunkter og sit verdensbillede.
I slutningen af metakommunikationen bad jeg gruppen om at vurdere deres kommunikation i
forhold til de to oplæg omkring dialog, og jeg bad dem om at vurdere deres suspensionsevne,
som var et væsentligt emne i 2. feedbacksession. Det var en enig gruppe, der konstaterede, at
deres kommunikation i hvert fald ikke var en dialog, ligesom det var en enig gruppe, der
konstaterede, at gruppens suspensionsevne ikke var god:
-

”Det viser, at vi ikke er særligt gode til at spørge ind til tingene. Når nogen siger: ’Men
rammerne skal være der… ’ osv., så bør vi spørge ind til det og sige: ’Hvad mener du egentlig?
Hvad er det egentlig, du prøver at sige?’ Men det gør vi ikke. Der bliver bare lukket af.”

Metakommunikationen fandt sted i slutningen af mødet, og efter mødet henvendte et par af
gruppemedlemmerne sig til mig og gav udtryk for, at det havde været spændende at se
kommunikationen sort på hvidt. De gav desuden udtryk for, at de glædede sig til det videre
forløb, og at det havde været en spændende seance.
Den første metakommunikationsession i afdelingssygeplejerskegruppen gav således et andet
indtryk af gruppen, end det indtryk, de indledende mødeobservationer havde givet – og det gav
anledning til ny undren og nye ubesvarede spørgsmål: Hvorfor var kommunikationen på
afdelingssygeplejerskemøderne af en væsentlig anden karakter end kommunikationen i
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forbindelse med den første metakommunikationsession? Hvad var forklaringen på, at gruppen på
møderne lå langt fra såvel diskussions- og debatsporet som fra dialogsporet, mens de i
forbindelse med den første metakommunikationsession lå tæt på diskussions- og debatsporet?
Hvad var forklaringen på, at der i forbindelse med møderne kun sjældent blev givet udtryk for
værdier, holdninger etc., når det modsatte var tilfældet i forbindelse med den første metakommunikationsession?
Udover at give anledning til ny undren, var min vurdering af 1. metakommunikationsession, at
den havde åbnet op for en drøftelse af nogle væsentlige elementer i gruppens kommunikation, og
at gruppen havde udvist engagement og interesse i forbindelse med feedbacksessionen og metakommunikationsessionen.

7.5: 3. intervention
3. intervention var oprindeligt planlagt til at finde sted den 19. juni 2001, men også denne intervention blev aflyst. Begrundelsen var, at der var et væsentligt punkt på dagsordenen, som
krævede behandling inden sommerferien. Oversygeplejersken vurderede derfor, at der ikke ville
være tilstrækkelig tid på mødet til interventionen. Aflysningen var tidsmæssigt uheldig, da den
betød et større afbræk i interventionsrækken, idet mødet den 19. juni var det sidste afdelingssygeplejerskemøde inden sommerferien.
3. intervention fandt således først sted den 28. august 2001, ca. 3 måneder efter 2. intervention,
hvor den første metakommunikationsession fandt sted. 3. intervention bestod af 3. feedbacksession og 2. metakommunikationsession.
I forhold til dialogudviklingsmodellen var 3. intervention oprindeligt tænkt som hørende til Fase
2, dvs. overgangen mellem optønings- og forandringsfasen, men på grund af det lange tidsrum
mellem 2. og 3. intervention må 3. intervention i afdelingssygeplejerskegruppen karakteriseres
som hørende til Fase 1, dvs. optøningsfasen.

7.5.1: 3. feedbacksession
3. feedbacksession begyndte med en kort repetition af de to foregående feedbacksessioner,
eftersom de havde fundet sted hhv. 3 og 4 måneder før 3. feedbacksession.
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Derudover svarede 3. feedbacksession til indholdet i 3. feedbacksession i klinikrådsgruppen, idet
indholdet i de første feedbacksessioner som tidligere nævnt var ens i de to grupper. Derfor er
nedenstående tekst identisk med teksten i afsnit 6.4.1, men er gentaget her i kursiv af
formidlingsmæssige årsager.
Formålet med 3. feedbacksession var at gå i dybden med verdensbilledet, dets bestanddele og
dets mekanismer, herunder især kompletteringsmekanismer.
Gruppen blev introduceret til verdensbilleders bestanddele, og begrebet fortolkningsskema og
fortolkningskollektiv blev introduceret.

HVORDAN GRUND KAN PÅVIRKE FIGUR...

HVORDAN GRUND KAN PÅVIRKE FIGUR...

… OG ERFARINGER PÅVIRKE DET, MAN OPFATTER

… OG ERFARINGER PÅVIRKE DET, MAN OPFATTER

KOMPLETTERINGSMEKANISMER

NÅR MAN BRUGER ERFARINGER SOM FYLD:

FORTOLKNINGSSKEMA
FORTOLKNINGSSKEMAETS 3 NIVEAUER:
HANDLINGER OG YTRINGER
DET BEVIDSTE VERDENSBILLEDE
GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER

ERFARINGER PÅVIRKER KOMMUNIKATIONEN

• Sparer man tid og energi

" Erfaringer og erindringer overføres fra tidligere
situationer til den nuværende situation.

• Men man kan også drage forhastede
konklusioner

" Erfaringer påvirker dermed figurdannelsen, men
de indgår som baggrund - dvs. det er ikke synligt
for andre.

• Man kan låse sin opfattelse af sine dialogparter
fast i tidligere erfaringer
• Man kan fryse sit reaktionsmønster fast og
reagere efter samme mønster, selv om situationen
objektivt set er ændret

" Derfor opfattes figuren forskelligt af forskellige
personer - også selv om man betragter den samme
situation.

Figur 7.3: Plancher til 3. feedbacksession

Dernæst blev erfaringer og brugen af erfaringer som fyld, dvs. kompletteringsmekanismer, berørt. Der blev
indledningsvis taget udgangspunkt i eksempler fra den visuelle perception. Dernæst blev der givet
eksempler på, hvordan individuelle erfaringer kan betyde, at man opfatter den samme objektive situation
forskelligt. Det blev i den forbindelse understreget, at man sjældent er opmærksom på, hvordan ens egne
erfaringer påvirker det, man opfatter, og at andres erfaringer ligeledes også er skjulte i kommunikationen.
Som eksempel blev opfattelsen af besparelser fremhævet; afhængig af hvilke erfaringer man har med
besparelser på Rigshospitalet, vil man f.eks. enten opfatte kravet om midlertidige besparelser som en måde
at fremtvinge permanente besparelser på, eller man kan opfatte kravet om midlertidig besparelse som et
krav om en midlertidig besparelse, der ikke har permanent karakter.
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I forbindelse med kompletteringsmekanismer blev der yderligere lagt vægt på, hvordan erfaringer fungerer
som fyld, dvs. at man ”lukker” en bestemt figur ved at opfatte den mening, man forventer, selv om man ikke
har modtaget de informationer, der logisk set skal til for at lukke figuren. Det blev i den forbindelse understreget, at kompletteringsmekanismer kan være ekstremt nyttige i visse situationer, og at det især i
behandling og pleje af patienter er nødvendigt og nyttigt at handle på baggrund af rutiner og erfaringer. I
dialogmæssig henseende kan kompletteringsmekanismer dog have uheldige konsekvenser, fordi man
risikerer at drage forhastede konklusioner om, hvad modparten siger og mener, og fordi man dermed kan
låse sin opfattelse af modparten fast. Det betyder, at man reagerer og interagerer i et fastfrosset mønster,
også selv om situationen måske objektivt set er ændret.
3. feedbacksession blev afsluttet med en understregning af, at det er nødvendigt, at man er i stand til at stille
spørgsmålstegn ved sig selv og sit eget verdensbillede, hvis man skal kunne udvikle en dialog. Først når
man er i stand til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man opfatter en given situation, som man gør, kan
man tage stilling til, om man kan og bør overføre sin reaktion fra tidligere situationer til nuværende
situationer (dvs. om man bør gøre brug af sine erfaringer). Endelig blev det understreget, at det er
væsentligt for udviklingen af en dialog, at man husker at forklare andre, hvad man ser og opfatter, og
hvorfor man opfatter situationen, som man gør.

7.5.2: 2. metakommunikation
2. metakommunikation blev skelsættende for projektets videre skæbne. Det skal indledningsvis
bemærkes, at oversygeplejersken ikke var til stede i forbindelse med intervention nr. 3, hvorfor
hun heller ikke deltog i 2. metakommunikation. Mødet blev ledet af en stedfortræder.
Til 2. metakommunikation blev der valgt to eksempler: Eksempel nr. 3 omhandler afholdelsen af
et møde, hvor der skal følges op på en spørgeskemaundersøgelse vedr. samarbejdsstrukturen,
som er blevet gennemført på alle centrets klinikker. Samtalen handler blandt andet om, hvordan
man får portørgruppen til at deltage i mødet.
Eksempel nr. 4 omhandler nedlukning af et leje på operationsgangen. Samtalen starter med en
orientering fra et af gruppemedlemmerne om, at man i forbindelse med lejenedlukningen vil få
nogle ekstra personaleressourcer, som man vil bruge i forbindelse med den forestående
akkrediteringsproces. Samtalen udvikler sig derefter til at omhandle problemer omkring
afspadsering, idet det fra centerdirektionens side er besluttet, at en del af de ledige timer som
følge af lejenedlukningen skal bruges på afspadsering, hvilket nogle af gruppemedlemmerne
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finder problematisk, både fordi timerne kunne bruges til udviklingsarbejde, men også fordi det er
svært at få personalet til at afspadsere.
Eksemplerne blev valgt ud fra flere hensyn. For det første blev eksemplerne valgt ud fra et ønske
om at illustrere nogle af de forhold, der var særligt karakteristiske for gruppens kommunikation.
På den måde kunne eksemplerne understøtte den repetition, der var nødvendig på grund af det
store tidsmæssige spænd mellem denne og forrige metakommunikationsession. For det andet
blev eksemplerne valgt ud fra et ønske om at illustrere brugen af kompletteringsmekanismer.
Eksemplerne blev introduceret med en kort repetition af de forhold omkring gruppens
kommunikation, der blev drøftet i forbindelse med metakommunikationsession nr. 1.

EKSEMPEL NR. 3: AFHOLDELSE AF MØDE
- Vi har to ting, som vi er nødt til at drøfte med personalet. Dels lejeændringer af midlertidig og
permanent karakter, og dels skal vi snakke om samarbejdsstrukturen efter spørgeskemaundersøgelsen.
(…) Det møde, der skulle have været på torsdag, bruger I på afdelingen til at diskutere et oplæg. Det
indeholder nogle spørgsmål, vi gerne vil have, at I diskuterer, og et oplæg til, hvordan vi synes, det
kunne gøres bedre. Det er ment som nogle input. Det er en totrinsraket: Afdelingsdiskussioner på
torsdag, hvor anæstesilægerne deltager, og portørerne deltager dér, hvor de hører til. (…)
(…)
- Hvis vi skal have portørerne med, må vi ændre tidspunktet. 8.30 skal de køre patienterne ned.
- Det er vigtigere, at lægerne er med. Portørerne må være med til det, de kan nå.
- Så kommer de ikke.
- Det skal de.
- Så kommer de med indvendinger.
- Så siger I bare, at de onde i barakken har sagt, at de skal være med den første halve time.
- Det er ikke, fordi vi behøver barnepige, men det er et argument for dem, som jeg synes, at man godt
kan tage til efterretning. Hvis de ikke kan få lov at være med til det hele, hvorfor skal de så være med?
- Kan de ikke dele sig op, så der bliver nogle hjemme, og nogle kommer? Så de ikke behøver at komme
alle sammen?
- Det kan de ikke. De skal hente senge alle sammen.
- Vi kan ikke flytte det. (…)
- De synes jo, at det er en pest at blive slæbt med til de der underholdningsmøder.
- Det er jo, fordi de er vant til at have fritime hver torsdag morgen.
- Vi har snakket om det, men der er ikke noget at gøre, for det er døden at bede lægerne om at møde
en halv time før og lade være med at gå til konference. Det er mere uheldigt end at genere portørerne.
Vi generer den ene eller den anden gruppe uanset hvad.
- Man kan ikke lægge morgenkonferencen om?
- Det bliver holdt sammen med de andre centre, så vi er ligesom låst fast dér.
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EKSEMPEL NR. 4: LEJENEDLUKNING OG AFSPADSERING
- Vi er i gang med at tage fat på, hvad der skal sættes i værk omkring akkreditering. (…)
Nedlukningen starter før, og jeg synes, at vi skal bruge de ekstra ledige hænder til at få renskrevet alt
det.
- Vi kan lige så godt bruge det til sådan noget – men vi skal også afvikle nogle timer.
- Det kunne jeg godt tænke mig, at vi tog op. Men er det dét, vi skal nu?
- Ja, det er det.
- Vi får en klud i hovedet fra centerledelsen, og så bliver vi stramme i masken og hidsige, fordi vi ikke
kan få folk til at afspadsere. Skal vi skrue ned…
- Det er vi nødt til.
- Du skal sende folk hjem for at afspadsere.
- Må jeg svare nu? Når vi skal lukke et leje ned, så skal det afspejle sig i, at vi har færre personaletimer i brug, så vi bliver nødt til at vise, at vi får afviklet nogle af timerne. Dermed ikke sagt, at vi
skruer ned for standarden og for patientbehandlingen, men det skal afspejle sig. Det er logisk nok.
- Det, jeg spørger om, er, at når vi lukker et leje, så giver vi to mennesker fri, men kan vi stadig
beholde vores leje, så vi kan bruge det til udviklingsarbejde, eller skal vi også have dem til at
afspadsere?
- Det er slet ikke i spil, så vidt jeg kan se.
- Jo, for NN sagde, at der skal kun være en buffer.
- Den melding har jeg ikke fået. Så det må lige vente. Vi har ikke drøftet ændringer i vores bufferstruktur.
- Det var bare det, jeg spurgte om. Jeg udtrykte mig bare dårligt.

Da gruppen havde gennemlæst eksemplerne, var der ikke nogen umiddelbare kommentarer. Efter
et par minutters stilhed – og for at lede gruppen på sporet af en drøftelse omkring anvendelse af
kompletteringsmekanismer – mindede jeg gruppen om, at de forrige gang havde drøftet, hvorvidt
kommunikationen måske var præget af, at man forudsatte, at man var meget enige – uden dog at
være det.
Reaktionen på dette var, at de fleste gruppemedlemmer mente, at de var enige om langt det
meste, hvilket formentlig primært skyldtes, at de tilhørte samme fagkultur. Et enkelt gruppemedlem mente dog, at der kunne lure en fare for, at man pr. automatik gik ud fra, at man havde
samme verdensbillede, som de andre i gruppen:
-

”Man kan ende ud i at tro, at man har en enighed, og at modparten egentlig formoder, at vi er i
samme kontekst, men det er man måske ikke, når det kommer til stykket.”
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Det blev også nævnt af flere gruppemedlemmer, at det nok forholdt sig sådan, at man kendte
hinanden så godt, at man godt vidste, hvad vedkommende ville sige:
-

”Jeg tror, vi kender hinanden så godt, så hvis NN siger noget, så ved vi godt, hvor det er, hun vil
hen. Vi kender godt dig, og hvad der ligger bag det, du siger, mange gange. Er det ikke sådan, at
vi kender hinanden temmelig godt?”

Et gruppemedlem mente, at der i så fald kunne være en fare for, at nogle sad og brændte inde
med noget, som de ikke fik sagt. Dertil reagerede andre gruppemedlemmer med at sige, at de
mente, at det ikke var tilfældet, og at der var tale om en gruppe bestående af stærke medlemmer:
-

”Jeg forestiller mig også, at folk tør råbe op, hvis man synes, at man bliver misforstået. For vi er
stærke alle sammen – der er ikke nogen, der sidder og gemmer sig.”

Drøftelsen af, hvorvidt gruppemedlemmerne kendte hinanden så godt, at hver især ofte vidste,
hvad de øvrige gruppemedlemmer ville sige, relaterede sig til de kompletteringsmekanismer, der
var omdrejningspunktet for dagens feedbacksession. I metakommunikationen var der dog ikke
nogen gruppemedlemmer, der henviste eksplicit til kompletteringsmekanismerne, men et af
gruppemedlemmerne relaterede drøftelsen til et oplæg, der blev givet af en ekstern konsulent for
gruppen samt nogle af klinikkens øvrige ansatte dagen forinden, og fremhævede, at
indforståethed kan betyde, at det er svært at ændre en subkultur:
-

”Men nu skal vi lige huske på, at halvdelen af selskabet hørte NN i går, som sagde, at noget af
det meget karakteristiske inden for socialpsykologien er, at vi-kulturer er utroligt svære at ændre,
netop fordi det er så indforstået.”

Som det var tilfældet med den første metakommunikation, fik jeg også i forbindelse med denne
drøftelse en fornemmelse af, at en del af gruppemedlemmerne forsøgte at lukke samtalen ned,
når uoverensstemmelser eller andre potentielle problemer tonede frem. F.eks. fremhævede oversygeplejerskens stedfortræder og et par andre gruppemedlemmer, at de ikke mente, at problemet
i forhold til gruppens kommunikation var tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder eller en
falsk opfattelse af enighed, men derimod ineffektiv mødeledelse, hvor det især var den
manglende opsummering og den manglende beslutningstagning, der blev nævnt som årsag til
ineffektiviteten. Metakommunikationen var således dels præget af, at diskussioner ofte blev
lukket ned med en konstatering af, at tingene forholdt sig anderledes end det, der blev givet
udtryk for, dels af, at en del kritiske udsagn fremstod ukommenteret af de øvrige gruppemedlemmer.
Karakteristisk for gruppens kommunikation var da også, at drøftelsen af graden af enighed i
gruppen og drøftelsen af, hvordan man i gruppen forhold sig til tilstedeværelsen af forskellige
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verdensbilleder, blev afløst af en drøftelse af mødernes effektivitet. I en del af gruppen drøftedes
det således, om det overhovedet var et problem, at der ikke blev truffet beslutninger på møderne.
Nogle fremhævede, at det var helt legitimt at holde møder, hvor der ikke blev truffet
beslutninger, men at man i hvert fald skulle være enige om formålet med møderækken. Andre
mente, at der måske alligevel blev taget beslutninger på møderne, uden at det fremgik eksplicit:
-

-

-

-

”Når man læser det her, så ser det også ud som om, at der ikke bliver truffet nogen beslutning,
men vi er alle sammen fuldstændig enige om, at de var med den første halve time. Så blev der jo
alligevel mellem linierne truffet en beslutning.”
”Jeg var da ikke i tvivl om, hvad jeg skulle gå op og sige til mine portører.”
”Næ, men hvis man efterfølgende skulle gå op og referere: Hvad er der egentlig sket på det her
møde? Ja, vi drøftede lidt omkring portørerne. Nå, hvad blev I så enige om? Joohh, vi blev da
enige om, at de skulle være med den første halve time. Men når så referatet kommer, så er der
ikke en jordisk sjæl, der kan læse det ud af de der spredte, løse kommentarer.”
”Referatet kommer jo ikke sådan ud. I referatet er beslutningerne jo trukket op.”
”Men jeg synes da, at jeg er enig med det referat, som kommer ud. Og hvis I andre også er enige,
så må det jo betyde, at vi har taget nogle beslutninger alligevel. Men der er jo ting, som hører til
diskussionen også…”
”Men vi snakkede om, at vi brugte for lidt tid til at træffe nogle beslutninger.”
”Jeg synes, det er helt i orden at sidde og plapre, men man skal bare være enige om, at det er det,
man gør. Skal vi beslutte et eller andet, eller skal vi snakke?”
”Jo, men egentlig er det jo sådan, at beslutningen er jo taget. Det, der så sker, det er, at der
bliver sendt nogle signaler ud og noget information om, at det giver altså de og de problemer
med det og det. Vi ved jo godt, at det ikke ændrer ved den beslutning, der er taget, men så sender
vi nogle signaler om, hvad det er for problemer, det så giver oppe i afdelingen med de
beslutninger.”

Der var på dette tidspunkt to undergrupperinger i gruppen, hvor den ene undergruppe drøftede
graden af enighed i gruppen, mens den anden undergruppe drøftede mødeeffektiviteten og
graden af beslutningstagning mv. i forbindelse med møderne. Begge drøftelser var interessante,
idet metakommunikationen og undergrupperingerne tydeligt viste, at der var forskellige
opfattelser af, hvilke problemer der knyttede sig til kommunikationen på møderne.
Samtidig viste drøftelserne også, at der var en klar tendens til, at en stor del af gruppemedlemmerne var hurtige til at lukke diskussioner ned og flytte fokus fra gruppens
kommunikation enten til forhold uden for gruppen eller til forhold internt i gruppen, som ikke
havde noget med gruppens kommunikation eller graden af enighed at gøre. Det kunne f.eks., jf.
ovenstående, komme til udtryk ved, at fokus blev flyttet fra gruppemedlemmernes uenighed til
forhold omkring formålet med møderækken eller mængden af beslutninger, der blev truffet på
møderne.
Samme tendens gjorde sig gældende, da to af gruppemedlemmerne uafhængigt af hinanden
påpegede noget af det, som jeg havde undret mig over ved gruppens kommunikation, nemlig
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fraværet af værdier og holdninger. Første gruppemedlem påpegede, at det var svært at læse
meninger ud af de udleverede eksempler:
-

”Jeg synes, det her siger noget om, at det er svært at finde ud af, hvad de her folk egentlig mener.
Der er ikke noget med: Jeg synes sådan og sådan. Man skal læse mellem linierne også. Det kan
man godt blive lidt forvirret af. Jeg kan i hvert fald.”

To gruppemedlemmer replicerede på denne bemærkning og forklarede, at fraværet af meninger
og holdninger i kommunikationen skyldtes, at man kun havde ordene på tryk. De mente, at når
man kun havde det trykte ord, så var man nødt til at tage sætningerne for pålydende. De mente
endvidere, at det var nødvendigt at medtage faktorer som betoning og kropssprog, hvis man ville
undersøge meninger og holdninger. Hertil replicerede det første gruppemedlem, at det kun var
rigtigt, hvis det sagte ord indeholdt eksplicitte meninger og holdninger, og hun betonede igen, at
det var det næsten totale fravær af holdninger og meninger, hun undrede sig over. Der var ingen,
der svarede på denne bemærkning, og herefter fortsatte samtalen i anden retning.
På et senere tidspunkt bemærkede et andet gruppemedlem, som kun havde været medlem af
gruppen i få måneder, og som ikke havde været med til det møde, hvorfra eksemplerne er taget,
at der tilsyneladende var mange meninger og holdninger, som ikke blev diskuteret. Endnu
engang blev diskussionen hurtigt lukket ned af de øvrige gruppemedlemmer:
-

-

”Jeg har ikke været med til det her – det må være, før jeg startede – og når jeg sidder og læser
det her, så synes jeg egentlig ikke, at det virker som om, man er enige. Der er seks forskellige, der
udtaler noget hver især, som der kan ligge en hel masse andre ting i omkring portørerne. Der
ligger nogle holdninger bag, som ikke kommer frem her, og som ikke bliver diskuteret. Én tænker
på noget, en anden tænker på noget andet. Det er simpelt hen udtalelser, som kunne have hver sin
lille diskussion i sig selv.”
”De kommer i hvert fald fra hvert sit sted. Det kan godt være, at vi ender med at blive enige.”
”Men der er jo ikke noget at blive enige om, for NN har bestemt, at det skal være sådan, og det
kunne vi bare ikke gøre noget ved, vel?”
”Men den beslutning medfører så, at der sidder seks personer og tænker på hver sit problem, som
der ikke bliver taget hånd om.”
”Nej, der er kun ét problem, og det er, hvorvidt portørerne indgår på lige fod med os andre, og
det gør de så ikke.”
”Jo, men så er der nogen, der siger: ’Så kommer de ikke.’ Der er én, der siger…”
”Ja, men det er portørerne, det drejer sig om. Og det drejer sig om noget, NN har bestemt. Det
drejer sig ikke om os.”

Som eksemplet illustrerer, blev denne diskussion også hurtigt lukket ned, og midlet til at lukke
diskussionen ned var endnu engang et fokusskifte fra gruppen og gruppens kommunikation til
andre forhold – i ovenstående tilfælde til en anden personalegruppe og med en klar pointering af,
at ”det drejer sig ikke om os”.
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På dette tidspunkt skiftede emnet i metakommunikationen, og emnet for gruppens samtale var i
længere tid portørgruppen og det hændelsesforløb, som skitseres i eksempel nr. 4. Efter et stykke
tid mindede jeg gruppen om, at meningen med metakommunikationen var, at de skulle tale
sammen om deres kommunikation, og at de ikke skulle drøfte substansen i det konkrete
eksempel.
Stemningen i forbindelse med metakommunikationen var langsomt blevet anstrengt, og det var
tydeligt, at i hvert fald nogle af gruppemedlemmerne var irriterede. For at få metakommunikationen i gang igen, spurgte jeg igen ind til formålet med møderækken og spurgte
konkret ind til, om det var deres opfattelse, at formålet med mødet var at informere om den
beslutning, der var taget omkring portørernes tilstedeværelse ved det omtalte møde, eller om det
var deres opfattelse, at de forskellige holdninger til portørgruppen skulle drøftes på møderne.
Reaktionen var markant. Ca. en tredjedel af gruppen reagerede med tydelig irritation og modvilje
mod at indgå i metakommunikationen. Ca. en tredjedel forsøgte at deltage i metakommunikationen, mens den sidste tredjedel forholdt sig passive. Den første tredjedel satte sit
markante præg på metakommunikationen og gentog flere gange, at der ikke var nogen problemstillinger knyttet til det konkrete eksempel:
-

-

-

-

-

-

”Det hænger sammen med nogle ting, som ikke kommer frem her, men som har været en
diskussion imellem os på et andet plan om, hvor portørerne står i forhold til andre. Portørerne
har været for sig selv og har aldrig været indregnet i afdelingen, og nu forsøger man at få dem
ind for at være en del af afdelingens kultur, og det her kommer så lidt på tværs af det. Så det har
ikke… Så det er derfor.”
”Men nogle gange er møderækken da et sted, hvor man kan diskutere, og hvor jeg kan få nogle
ideer til f.eks. at få solgt et eller andet oppe på afdelingen. Det synes jeg nok, at det kan bruges
til.”
”Men har jeg ikke ret, når jeg siger, at lige i denne her problemstilling, der var der ikke nogen,
der var i tvivl, for det er bare sådan, vi altid har gjort? Det står bare i skrigende modsætning til,
hvad det er, vi forsøger at gøre. Er det ikke bare det? Der er jo ikke så mange problemer i det.
Det er ikke noget, vi lægger tid ned på, fordi det er der ikke nogen grund til.”
”Men der kommer jo forskellige holdninger til portørerne frem, som vi ikke drøfter. Det er jo
tydeligt, at portørerne så ikke selv synes, at de er en del af kulturen.”
”Det er præcis det, der er problemet. Det her er et rent praktisk problem om, at vi ikke kan starte
en time senere. De rangerer lavere end andre faggrupper, og det ved de godt, og vi prøver at tage
dem med til noget af undervisningen i den udstrækning, vi kan, men når det virkelig tæller, så må
de lave deres portørjob først.”
”Så falder det jo også meget til jorden.”
”Det gør det faktisk.”
”Så er man jo godt klar over, at det ikke er rart at komme tilbage med et budskab, hvor alle ved,
at det drejer sig om, at de kan få lov at være med i en halv time. Den der respekt for den anden
faggruppe… Der er jo brug for os alle.”
”Jo, men det er fordi… Nej, jeg synes ikke… Det er noget, der er så dybtgående, at jeg faktisk
ikke har lyst til at diskutere det her.”
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”Men er det et problem?”
”Ja, det er. Men jeg synes ikke, at det er her, vi skal diskutere det. Det er hele portørkulturen, og
det synes jeg slet ikke, at vi skal ind på. Helt ærligt! Jo, det kan vi gøre, når vi er alene.”

Med bemærkningen om, at emnet ikke var noget, man ønskede at diskutere, så længe jeg var til
stede, bredte der sig nu en tavshed i gruppen. Igen mindede jeg om, at tanken ikke var, at den
konkrete sag skulle diskuteres, men at eksemplet måske kunne tjene som baggrund for en
drøftelse af, om der kom problemstillinger frem på møderne, som nogle af gruppemedlemmerne
ønskede at drøfte, men som blev overhørt. Reaktionen var igen markant:
-

”Det mener jeg ikke.”
”Vi kan ikke nå at diskutere alting. Vi kunne snakke i én uendelighed om alle små og større
problemer, for så mange problemer er der. Det er ikke fordi, det er en dårlig afdeling, men med
så mange mennesker af så mange forskellige kategorier, opstår der altid problemer.”

Stemningen kunne nu bedst karakteriseres som ubehagelig og en smule aggressiv og fjendtlig.
Det var åbenbart, at gruppen ikke havde lyst til at fortsætte metakommunikationen. Flere og flere
gruppemedlemmer forholdt sig passive, mens nogle af gruppemedlemmerne meget markant i
tale, i kropssprog og toneleje gav udtryk for stigende modvilje mod at indgå i metakommunikationen.
Det virkede omsonst at fortsætte metakommunikationen på dette tidspunkt, idet stemningen ikke
indbød til at forcere seancen yderligere. Jeg forklarede igen gruppen, at det ikke var hensigten, at
de skulle drøfte de emner, der var omdrejningspunkterne for de udleverede eksempler, men
måden, de kommunikerede på. Overrasket over den ubehagelige stemning i gruppen på dette
tidspunkt fandt jeg det også væsentligt at redegøre for, at jeg ikke havde til hensigt at gøre mig til
dommer over deres møde og deres kommunikation og understregede, at forløbet nødvendigvis
måtte være et produkt af samspillet mellem mig og gruppen. Endelig understregede jeg, at det
var naturligt, at der opstod sådanne situationer, idet jeg tidligere havde redegjort for de kritiske
faser, der uvægerligt vil være i et dialogudviklingsforløb, når spejlet holdes op for en gruppe, og
der stilles spørgsmål til den måde, de hidtil har grebet tingene an på.
Et af gruppemedlemmerne spurgte, om jeg mente, at gruppen havde kommunikationsproblemer.
Her henviste jeg til, at det ikke var meningen, at jeg skulle være dommer over gruppens
kommunikation, men at jeg fandt det interessant, at de flere gange selv havde nævnt nogle
problemer, som ikke rigtigt var blevet drøftet, og at jeg oplevede, at diskussionerne hurtigt blev
lukket ned, når nogen forsøgte at gå dybere ned i nogle af de problemstillinger, gruppemedlemmerne selv nævnte.
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Flere af gruppemedlemmerne gav nu udtryk for, at de syntes, at de havde fået meget ud af
processen. Da jeg spurgte ind til, hvad de mere konkret syntes, de havde fået ud af forløbet, var
svaret, at de var blevet opmærksomme på, at de godt kunne udnytte tiden lidt bedre. Et enkelt
gruppemedlem svarede, at hun mente, jeg havde fat i noget rigtigt i min vurdering af, at en række
diskussioner hurtigt blev lukket ned. Kendetegnende for de eksempler, hun nævnte, var dog, at
det ikke var eksempler, der var knyttet til afdelingssygeplejerskerne, men udelukkende til oversygeplejersken samt eksterne gæster, der lejlighedsvis havde deltaget i mødet, som f.eks.
klinikchefen og centerchefsygeplejersken.
2. metakommunikation var således præget af en tiltagende dårlig stemning, hvor flere af
gruppemedlemmerne reagerede kraftigt, til tider med en aggressiv tone og med tydelig irritation,
på de udleverede eksempler, på metakommunikationen og på mine spørgsmål.
I modsætning til 1. metakommunikationsession, hvor kommunikationen var præget af, at
gruppemedlemmerne gav udtryk for meninger og holdninger i en grad, der var sjælden for
gruppen, adskilte kommunikationen i forbindelse med 2. metakommunikationsession sig ikke
væsentligt fra kommunikationen på afdelingssygeplejerskemøderne generelt.
I forhold til dialogens elementer var kommunikationen i forbindelse med 2. metakommunikation
præget af, at proprioceptionen var lav. Det sås især i forbindelse med, at nogle af gruppemedlemmerne nævnte nogle karakteristiske træk ved kommunikationen, f.eks. at diskussioner
ofte blev lukket hurtigt ned, eller at der kun sjældent blev givet udtryk for eksplicitte holdninger
og meninger. Hvis proprioceptionen havde været høj, ville nogle af gruppemedlemmerne have
relateret bemærkningerne til det, der foregik på metakommunikationen og påpeget, at nu blev
endnu en diskussion f.eks. lukket ned. Det var i øvrigt karakteristisk, at der ikke var nogen
referencer til det, der var præsenteret i forbindelse med 3. feedbacksession umiddelbart før 2.
metakommunikationsession. Kompletteringsmekanismerne blev drøftet i starten af mødet, jf.
ovenstående, men der blev ikke siden vendt tilbage til emnet, ligesom der heller ikke løbende var
nogen, der påpegede, hvis nogen gjorde brug af kompletteringsmekanismer. Det virkede som
om, at gruppen i den indledende drøftelse af kompletteringsmekanismer havde opnået en
konsensus om, at dette ikke udgjorde et problem i denne gruppes kommunikation, hvorefter
metakommunikationen fortsatte i andre retninger. Dette var påfaldende sammenlignet med
klinikrådsgruppen, hvor alle metakommunikationsessioner var præget af eksplicitte henvisninger
til den forudgående feedbacksession, og hvor der langt de fleste gange var en dyberegående
drøftelse, der relaterede sig til de emner, der var omdrejningspunktet for den forudgående
feedbacksession,

ligesom

der

også

ofte

var

gruppemedlemmer,

som

i

selve

metakommunikationen gjorde opmærksom på, hvad der foregik i kommunikationen her og nu,
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f.eks. ved at gøre opmærksom på, at samtalen bevægede sig ad to forskellige spor. Der var
således en markant lavere proprioception og markant færre tegn på, at gruppen forsøgte at tilegne
sig dialogteorien i afdelingssygeplejerskegruppen end i klinikrådsgruppen.
Mht. de øvrige dialogelementer var 2. metakommunikation som nævnt præget af det
karakteristiske fravær af eksplicitte værdier, meninger og holdninger. Dette betød, at det var
svært at se tegn på suspension, idet suspensionen er lettest at observere, når gruppemedlemmerne
eksplicit præsenteres for synspunkter, der repræsenterer et andet verdensbillede end deres eget.
Metakommunikationen var endvidere præget af, at diskussioner hurtigt blev lukket ned, hvilket
både relaterer sig til tale-, og lytteelementerne, men også til respektelementet, fordi begyndende
diskussioner er udtryk for tilstedeværelsen af forskellige verdensbilleder, og hvis det ene
verdensbillede bliver gjort tavst, er kommunikationen i hvert fald ikke præget af respekt i
dialogmæssig henseende. Endelig var kommunikationen også præget af et tiltagende bistert og
irriteret tonefald, der primært var rettet mod mig, samt klare indikationer på, at en væsentlig del
af gruppen ikke ønskede at gå dybere i diskussionerne, mens jeg var til stede.
Oprindeligt var der aftalt 6 interventioner og 3-4 indledende mødeobservationer i afdelingssygeplejerskegruppen. I forløbet var to interventioner dog blevet aflyst, og det var derfor
nødvendigt at bede gruppen om at fortsætte, indtil det aftalte antal interventioner var blevet
afholdt. I slutningen af mødet den 28. august 2001 fremlagde jeg en plan for det videre forløb,
der indebar yderligere 3-4 interventioner. Oversygeplejersken deltog som nævnt ikke i dette
møde, og mødet blev i stedet ledet af en stedfortræder. Da planen var fremlagt, bad stedfortræderen mig om at forlade mødet, så gruppen i enrum kunne drøfte deres indstilling til den
fremlagte plan. Stedfortræderen lovede at give oversygeplejersken besked om gruppens
indstilling, og hun lovede også at bede oversygeplejersken give mig besked i løbet af få dage.
Efter 4 dage havde jeg stadig ikke hørt fra oversygeplejersken og ringede derfor til hende for at
spørge til udfaldet af gruppens drøftelse. Stemningen på mødet taget i betragtning kom hendes
svar ikke bag på mig: Det var en enig gruppe, der meldte tilbage, at de havde været glade for at
deltage i projektet; de havde fået meget ud af det; de var især glade for at have fået effektiviseret
deres kommunikation; jeg havde givet dem en del at tænke over mv. De mente dog ikke, at de på
nuværende tidspunkt kunne få mere ud af projektet og havde derfor henstillet til, at projektet
blev stoppet øjeblikkeligt.
Adspurgt om der var en nærmere forklaring på gruppens beslutning, forklarede oversygeplejersken, at der var meget travlt på klinikken, og at de som sagt havde været glade for at
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deltage i projektet, men de mente også, at de nu på baggrund af mine indlæg selv var i stand til at
komme videre.
Jeg bad om at få lov til at interviewe nogle af afdelingssygeplejerskerne med det formål dels at
søge forklaringer på deres adfærd og på kommunikation på møderne, dels at søge forklaringer på
gruppens beslutning om at stoppe projektet før tid. Efter et par uger fik jeg en liste over
afdelingssygeplejersker, der gerne ville stille op til interview. Jeg forsøgte i en periode forgæves
at kontakte dem, men uden held. Nogle havde sagt op i mellemtiden, andre reagerede ikke på
flere telefonbeskeder. Dermed sluttede projektet i afdelingssygeplejerskegruppen.

7.6: Slutdiagnose
Dialogudviklingsprojektet i afdelingssygeplejerskegruppen sluttede således i efteråret 2001 som
et ufuldstændigt forløb. Det planlagte forløb var ikke gennemført, faktisk var ikke engang
halvdelen af det planlagte forløb gennemført. Forløbet og de efterfølgende besværligheder, der
umuliggjorde opfølgende interviews med udvalgte afdelingssygeplejersker, betød, at der ikke
blev afholdt en slutevaluering med gruppen. Dette kapitels afsluttende afsnit består derfor
udelukkende af en slutdiagnose, hvor dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen
holdes op imod dialogudviklingsmodellen. Som nævnt i kapitel 4 er formålet med de respektive
førsteordensanalyser i kapitel 6 og 7 at analysere udviklingen i forhold til dialogudviklingsmodellen og dermed i forhold til dialogteorien og på den måde give et billede af
dialogudviklingsmodellens anvendelse i praksis. Aktionsforskningens ene formål er at skabe
forandringer i praksis, og selve forandringsprocessen er analysens genstandsfelt i kapitel 6 og 7,
mens genstandsfeltet for andenordensanalysen i kapitel 8 er knyttet til aktionsforskningens andet
formål, nemlig at skabe unik viden om det system, der forsøges ændret.

7.6.1: Fælles monologer
I afdelingssygeplejerskegruppen afviger slutdiagnosen ikke meget fra den indledende diagnose. I
den indledende diagnose blev kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen beskrevet som
mange monologer i én samtale. Denne karakteristik var også rammende for kommunikationen i
gruppen ved dialogudviklingsforsøgenes afslutning.
Gruppen virkede ikke fasttømret, og den fællesskabsånd, der prægede klinikrådsgruppen, var
ikke at finde i afdelingssygeplejerskegruppen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der havde
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været et par udskiftninger i afdelingssygeplejerskegruppen undervejs i forløbet, ligesom gruppen
kun meget sjældent havde været fuldtallig til møderne. Både afdelingssygeplejerskegruppen og
klinikrådsgruppen bestod mestendels af personer med mellemlederfunktion og ansvar for egen
klinik eller afdeling, men det er værd at bemærke, at kliniklederne i klinikrådsgruppen havde
mere med hinanden at gøre til daglig end afdelingssygeplejerskerne, blandt andet fordi de
afdelinger, som afdelingssygeplejerskerne var tilknyttet, fysisk var placeret forskellige steder på
hospitalets område, hvilket i sagens natur hæmmer den daglige omgang, mens kliniklederne i
klinikrådsgruppen med undtagelse af lægegruppen fysisk var placeret på samme gang.
Der var i hele forløbet et markant fravær af værdier, meninger og holdninger i gruppens
kommunikation. Kommunikationen foregik enten på et relativt højt abstraktionsniveau, hvor
kommunikationen bar præg af floskellignende udsagn, eller også foregik den på et meget konkret
niveau, hvor små detaljer som f.eks. farven på en mappe blev drøftet indgående. I begge tilfælde
var kommunikationen det meste af tiden præget af, at gruppemedlemmerne ikke eksplicit gav
udtryk for værdier, meninger og holdninger, hvilket resulterede i en kommunikation, der var
meget lidt præget af argumenter og argumentationer. Afdelingssygeplejerskegruppen var således
en gruppe, hvor den eksplicitte konfrontation af forskellige verdensbilleder var sjælden.
Forklaringen herpå må enten søges i, at der ikke var forskellige verdensbilleder i gruppen, eller
at forskellene i verdensbilleder ikke blev gjort eksplicit, og at konfrontationen blev holdt nede.
Et eksempel på den første form for kommunikation, hvor kommunikationen befinder sig på et
højt abstraktionsniveau, er følgende eksempel, hvor gruppen drøfter et kompetenceudviklingsprojekt, der blandt andet indebærer, at en del af klinikkens personale skal på kursus. I den
forbindelse opstår der en drøftelse om læring. Eksemplet illustrerer, hvordan gruppens
kommunikation ofte var præget af bemærkninger, der havde karakter af almengyldige
bemærkninger, som ikke relaterede sig til den specifikke situation eller drøftelse. Eksemplet
illustrerer ligeledes, hvordan sådanne almengyldige bemærkninger ofte er fri for meninger,
holdninger og argumentationer, idet bemærkningerne er af så generel karakter, at det er svært at
være uenig:
-

-

”Vi har tidligere talt om, at sådan nogle tiltag ikke altid var lige relevante for alle afdelinger,
men det her er noget, alle kan gøre brug af. (…) Vi kan bruge hinanden og os selv meget i
læringssituationer – lige så godt som at sende en eller to medarbejdere på kursus. Vores svaghed
ligger i, hvordan vi får det godt nok implementeret eller omsat – der synes jeg, at vi står lidt
svagt. Man har den der floskel, at man tager det som en fridag. Sådan tror jeg ikke, holdningen er
mere.”
”Det er vigtigt, at vi får det med, at læring ikke kun er noget, der sker på kurser. Det har man
altid snakket om: At det er der, man lærer noget. Men det her tema handler om, hvordan man
strukturerer læring i hverdagen. Det foregår hele tiden i hverdagen, men den er ikke så højt
prioriteret, når man spørger folk, hvordan de gerne vil lære. De vil hellere på kursus.”
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”Vil den holdning flytte sig?”
”Først når der er struktur på hverdagen. Når folk kan se, at de lærer hele tiden.”
”Folk hos os kan godt se, at når man har været der nogle gange, så er man blevet bedre til det,
men der er nogle mere flydende begreber, hvor det er svært at sige, hvornår man har lært det.”
”Det er nemmere med konkrete opgaver. Når man har været der i lang tid og kan mange ting, så
kommer det der fokus i baggrunden med, at man skal lære.”
”Det tror jeg ikke. Det er to forskellige ting. At komme på kursus – der sker en metalæring. Man
får lukket sit blik op. Det er utroligt vigtigt.”
”Det ene kan ikke erstatte det andet.”
”Nej, det er det med inspiration.”
”Det er klart to forskellige måder at lære på.”
”Det er vigtigt at prioritere, at folk kommer af sted også.”

Et andet eksempel, der ligeledes omhandler læring, illustrerer på samme vis en kommunikation,
der er præget af nærmest almengyldige meninger. Her giver gruppemedlemmerne udtryk for
holdninger og meninger på en måde, så det er tydeligt, at de forventer, at alle i gruppen deler
disse holdninger og meninger:
-

-

-

”Vi har talt om, at vi skulle tage nogle cases op på en månedlig sygeplejerskekonference.”
”Det var ikke et konkret forslag, man det kunne være en måde at få den der ånd på, at hvor
gammel man end er, så har man stadig noget at lære.”
”Men er det realistisk med sådan en sygeplejerskekonference? Er det realistisk at drøfte cases og
problemstillinger?”
”Vi har allerede planlagt én. Vi har et spændende emne. Der var en patient, hvor diskussionen
var, om de kunne have forudset, at han var så stor og firkantet i hovedet, at de ikke kunne holde
luftvejene fri. Hvis man har et BMI over 30, skal man så crashes? Sådan en problemstilling kunne
vi godt tænke os at tage op.”
”Det ville alle sygeplejersker have noget at fortælle om. Vi har alle noget, det ville være rart at
snakke med andre om. Det er rart at tale med andre om, hvorvidt tingene kunne være planlagt på
en anden måde.”
”Og det er uafhængigt af, hvor længe man har været her. Det har alle brug for.”
”Men det er vigtigt, at der ligger en køreplan, hvis der ikke er nogen, der har en historie.”
”Er det noget, der er stemning for, at vi arbejder videre med?”
”Helt sikkert.”

Eksemplet illustrerer, hvordan gruppemedlemmerne sjældent gav udtryk for personlige
holdninger, men hyppigere formulerede holdninger på en sådan måde, at det blev fremført som
holdninger eller værdier, der hører med til faget. Det kan komme til udtryk i form af paroler
(f.eks. ”Hvor gammel man end er, så har man stadig noget at lære.”), i form af vi-sprog (f.eks. ”Vi har
alle noget, det ville være rart at snakke med andre om.”), eller i form af udtalelser, hvor man tager
resten af gruppen med (f.eks. ”Det har alle brug for.”). Sådanne holdningstilkendegivelser giver
sjældent anledning til drøftelser, dels fordi udsagnene ikke indbyder til, at man er uenig i noget,
som udsagnet indikerer, at man ikke bør være uenig i, fordi det gælder for alle, dels fordi der
allerede qua fagtilhørsforholdet er etableret en konsensus omkring en sådan holdning. Der er kort
sagt ikke noget at drøfte.
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Et eksempel på den anden form for kommunikation, hvor kommunikationen foregår på et meget
detaljeret niveau, er nedenstående eksempel, der omhandler et nyt forsøg på registrering af
morfika:
-

-

-

”Jeg har prøvet at lave et eksempel på en måde at lave morfikaregistrering på. Det er en svensk
model, hvor vi snakkede om at lave nogle prøvesedler og så få dem trykt senere, når vi har rettet
de fejl, der måtte være. Jeg har prøvet at lave en seddel, som er forholdsvis enkel, tror jeg nok.
Man skriver datoen og tæller op om morgenen, og så er hver person ansvarlig for at skrive, hvad
der er til dagsforbruget. Og så trækker man det fra, man har kl. 19.30, og så skriver man sine
initialer.”
”Vi skal alle sammen kigge på optællingssedlen eller hvad? Vi skal da ikke alle sammen tælle
op?”
”Kl. 8 om morgenen tæller du det hele. Det bliver lidt mere besværligt, for det bliver i hver sin
bog, og så er hver ansvarlig for at skrive plus eller minus, når man tager ud eller lægger
tilbage.”
”Skal det så først tælles igen næste morgen?”
”Én gang i døgnet.”
”Det er fint. Den, der modtager, er jo nødt til at skrive plus.”
”Hvad kunne der stå under ’Bemærkninger’?”
”Tabt én eller udlånt eller givet til et andet leje.”
”Ja, vi smutter jo ind og henter nogle gange.”
”Hvis nu NN har taget 10 om morgenen, så kunne man skrive: ’Afløst af den og den’.”
”Hvad er planen så nu?”
”Ja, spørgsmålet er, om jeg skal køre videre med det?”
”Må jeg sige noget kosmetisk? Kan du ikke lave afstanden større?”
”Jo, det kunne jeg måske godt.”
”Ville der være behov for så mange rubrikker til én dag?”
”Nej, nej, det er ikke til én dag. Det kører bare derudaf.”
”Eller kan man lave det for hver stue? Det bliver lige så svært.”
”Det er et spørgsmål om at vænne sig til det.”
”Man tager jo ikke fem forskellige morfika med.”
”Vi har mindst fem pakker med ud – der er jo også forskellige styrker.”
”Til gengæld er I ikke så mange.”
”Det er vi ikke, men jeg sidder jo også og tænker på jer andre.”
”Det er også pænt af jer.”
”Bøgerne skal ligge ude ved medicinskabet.”
”Ja, men der er én person, der tæller op hver morgen.”
”Men det er ikke et reelt problem.”
”Det har fungeret i Sverige i 20 år, så det kan ikke være så stort et problem.”
”De er bare bedre til at systematisere sådan nogle ting i Sverige end i Danmark.”
”Du fortsætter med det.”

De ovenstående eksempler illustrerer en kommunikation, hvor gruppemedlemmerne kun i
begrænset omfang giver udtryk for værdier, holdninger og meninger. Det er der ikke
nødvendigvis noget galt med. Det sidste eksempel kan sagtens være et led i en fornuftig
drøftelse, der leder frem til et godt resultat. Pointen er derfor ikke, at der nødvendigvis er noget
galt med en sådan form for kommunikation, men hvis kommunikationen på møderækken
primært består af sådanne mere tekniske drøftelser, så vil det sætte et tydeligt præg på
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kommunikationen – et præg, som vanskeliggør tilstedeværelsen af argumenter og
argumentationer og dermed kan være med til at vanskeliggøre dialogudviklingen.
Det var dog ikke hele kommunikationen, der var præget af meget få eksplicit fremsatte
holdninger, meninger og værdier, selv om det var hovedreglen. Det var karakteristisk for
kommunikationen, at når der ind imellem blev fremført meningstilkendegivelser, så blev der kun
meget sjældent spurgt ind til dem. Følgende eksempel omhandler gruppemedlemmernes
utilfredshed med udbyttet af en temadag, der blev holdt for hele centret, og i særdeleshed om
utilfredshed med en udenlandsk oplægsholder:
-

-

-

-

-

”Opfølgning fra temadagen. (…) Hvis vi bruger en halv time på temadagen…”
(…)
”Vi synes, det er dyrt at holde sådan nogle temadage, og vi synes ikke, at vi får det ud af det, vi
gerne vil have. Vi synes, niveauet er for lavt.”
”Og at man ikke gør sig den ulejlighed, at alle kan sidde ordentligt og se...”
”Når man samler så mange ledere en hel dag og tager dem ud af deres daglige arbejde, så må de
da kunne få mere ud af det. Jeg fik ikke noget ud af det. (…)
(…)
”Fik I noget ud af indholdet? Fik I noget ud af det, hun sagde? Har I kunnet bruge det?”
”Ja, at nyansatte efter et år begår de samme fejl.”
”Jeg synes også, at det var på for lavt et plan. Det er på sygeplejeskoleplan. Både det hun
gennemgik, men også det, som udviklingssygeplejersken gennemgik. Jeg synes overhovedet ikke,
at der var taget højde for deltagerforudsætninger. Det kan godt være, at vi ikke ved de ting, der
bliver liret af, men vi bør fandeme vide det. Og hvorfor kan hun ikke diskutere sine forskningsmetoder? Hvorfor kan hun ikke diskutere tilgangen til projektet?”
”Det er et led i kritikken, at hun er for længe om at få forklaret den ene sætning, at vi gør de
samme fejl igen og igen. Og så vil jeg så tillade mig at sige, at det er ikke første gang, at vi går
fra en temadag på den måde. Jeg vil gentage, at det er meget tid at tage ud fra en ellers travl
hverdag og så få så lidt ud af det. Og det er sket før.”
”Jeg har hørt før, at mange gange har emnet ikke været relevant. Men det her var nu relevant.”
”Bestemt. Og vi havde også glædet os.”
”Vores klinik har også haft en høj deltagelse ved de temadage.”
(…)
”Jeg synes ikke, hun var uinteressant, men det kunne ikke bære en hel dag. En kort fremlægning
og så en diskussion. Jeg prøvede at overdøve hende gevaldigt med min hoste, men jeg sad og
tænkte: Hvorfor gjorde I ikke noget? I kunne da ikke bare lade det køre videre.”
(…)
”Hvis man nu skulle højne niveauet lidt, så kan man jo også stille krav til dem, som kommer. At
de kommer med nogle litteraturhenvisninger osv. Har man ikke læst det før, så kan man jo godt
læse det inden. Man kan jo godt forberede sig. Hvis man vil højne niveauet, så kan man godt stille
krav til os deltagere.”
”Mht. kompetenceudvikling, så er det udgangspunkt, de tog, jo forældet kompetenceudvikling i
den grad. Det er slet ikke sådan, man tænker mere. Det var grotesk.”

Som det fremgår af eksemplet, gives der her udtryk for mange holdninger og meninger (det er
dyrt at afholde temadage; niveauet er for lavt; udbyttet for ringe etc.), men drøftelsen forbliver på
et overfladisk niveau, hvor der ikke spørges ind til de meninger og holdninger, der gives udtryk
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for. Meningstilkendegivelserne bliver heller ikke efterfulgt af argumenter, som indbyder til
drøftelse. Resultatet er, at selv på de tidspunkter, hvor gruppemedlemmerne fremsætter
meningstilkendegivelser, sker det på en sådan måde, at kommunikationen bliver fri for
argumenter.
I forhold til figur 3.1 var der således hverken tale om en diskussions- eller debatpræget
kommunikation, ligesom der heller ikke var tale om en dialogpræget kommunikation. Det er en
fælles forudsætning for såvel debatter, diskussioner og dialoger, at kommunikationen indeholder
meninger, holdninger og argumenter. Det, der er afgørende for, hvilket spor samtalen bevæger
sig ad, er måden, disse meninger, holdninger og argumenter håndteres på, jf. figur 3.2. I
afdelingssygeplejerskegruppen var der et lavt indhold af meninger og holdninger i
kommunikationen, og når disse ind imellem blev gjort eksplicitte, så blev de ikke drøftet.
Kommunikationen var således præget af enkeltstående udsagn, der kun sjældent blev fulgt op af
de øvrige gruppemedlemmer, og kommunikationen kunne dermed bedst karakteriseres som
mange monologer, der var vævet ind i hinanden.
Denne karakteristik gjaldt også efter dialogudviklingsforsøgene, men med én væsentlig tilføjelse:
Det var tydeligt, at der i en stor del af gruppen var en udpræget konsensus omkring denne måde
at kommunikere på. Denne konsensus har givetvis været ubevidst, men ikke desto mindre
åbenlys. Det var tydeligt, at en stor del af gruppemedlemmerne nærmest behændigt lagde låg på
diskussioner og meningsudvekslinger. Den eneste undtagelse var 1. metakommunikation, men
derudover var kommunikationen i forbindelse med den ordinære møderække og 2. metakommunikation karakteriseret ved, at gruppemedlemmerne på forskellig vis undgik diskussioner
og meningsudvekslinger. Det kunne ske ved at dreje samtalen i en anden, mere fredelig retning,
eller ved at benægte bestemte forhold, når enkelte gruppemedlemmer fra tid til anden gav udtryk
for problematiske forhold. I stedet udtrykte de meget bestemt, at tingene forholdt sig på en anden
måde, eller at det var nogle andre forhold, ofte forhold som var uden for gruppens påvirkningsmuligheder, der udgjorde det ”egentlige” problem. Flere gange observerede jeg, at enkelte
gruppemedlemmer forsigtigt nikkede, når jeg tog bestemte problemstillinger op med gruppen,
men de forblev tavse. Den oprindelige fornemmelse af, at konfliktniveauet i gruppen var lavt,
blev således afløst af en klar fornemmelse af, at der var konflikter, men at der samtidig herskede
en enighed om, at disse konflikter ikke skulle op til overfladen – i hvert fald ikke i dette forum.
Disse karakteristiske træk i kommunikationen gjaldt både kommunikationen på afdelingssygeplejerskemøderne og kommunikationen i forbindelse med 2. metakommunikation.
Kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen kunne dermed karakteriseres som en høflig
udveksling af sætninger, som var fri for eksplicitte meninger og holdninger, og hvor gruppemedlemmerne førte hver deres samtale – ofte med samme emne som overskrift. Samtidig
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agerede de fleste gruppemedlemmer ud fra nogle implicitte og fælles værdier, der betød, at
diskussioner, meningsudvekslinger og lignende behændigt blev undgået eller afledt. Resultatet
var en tilsyneladende konsensus omkring en monologpræget kommunikation, hvorfor
betegnelsen ”fælles monologer” virker rammende for kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen.
En sådan konsensus omkring ”fælles monologer” kombineret med fraværet af eksplicitte
meninger og holdninger og en behændig afledning af diskussioner betød, at kommunikationen
ofte virkede fragmenteret. Det var forholdsvis sjældent, at gruppemedlemmerne holdt sig til
samme emne i længere tid ad gangen. Samtalen blev hyppigt drejet ned ad forskellige spor for
nogle gange at vende tilbage til det oprindelige spor, andre gange uden at vende tilbage til det
oprindelige spor. I de første faser af dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen sås samme
tendens, men her var det nogle andre mekanismer, der var i spil.
I klinikrådsgruppen blev kommunikationen fragmenteret på grund af den udprægede tendens til,
at hvert gruppemedlem skulle fremføre og forsvare sit eget verdensbillede. Her var det en
overflod af meninger og holdninger, der gjorde kommunikationen fragmenteret, mens det stik
modsatte var tilfældet i afdelingssygeplejerskegruppen.
I afdelingssygeplejerskegruppen var kommunikationen således præget af, at gruppemedlemmerne ofte skiftede emne. En undtagelse var dog, når samtalen tog karakter af erfaringsudveksling. Udveksling af erfaringer lader sig fint gøre, uden at det er nødvendigt at eksplicitere
endsige drøfte værdier, holdninger og meninger og går således fint hånd i hånd med ”fælles
monologer”.

7.6.2: Gruppens slutevaluering
Der fandt som nævnt ikke nogen formel evaluering af dialogudviklingsforsøgene sted, men flere
af gruppemedlemmerne gav i forbindelse med den sidste metakommunikation udtryk for, at de
havde fået det ud af forløbet, som de kunne få på nuværende tidspunkt. Nærmere adspurgt om,
hvad de havde fået ud af forløbet, svarede de, at de var blevet opmærksomme på en række
faktorer, som kunne gøre møderne mere effektive, og som – ifølge nogle af gruppemedlemmerne
– allerede havde gjort møderne mere effektive. Der blev henvist til nogle af de forhold, som
nogle af gruppemedlemmerne i forbindelse med metakommunikationsessionerne flere gange
havde fremhævet som hæmmende for mødernes effektivitet, såsom manglende afrunding af
emner, herunder ringe grad af uddelegering og beslutningstagning, samt tvivl omkring mødernes
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formål, hvor en række gruppemedlemmer ønskede en tydeliggørelse af, hvad formålet med at
sætte et punkt på dagsordenen var, dvs. en tilkendegivelse af, om et givent punkt var til
orientering, høring, diskussion, beslutningstagning etc.
Nogle af gruppemedlemmerne mente, at møderne allerede var blevet mere effektive. Sådanne
faktorer er naturligvis svære at måle på, og der vil altid være en vis grad af subjektivitet i
vurderingen af, om et møde er effektivt eller ej. Jeg observerede ikke markante ændringer i
dialogudviklingsperioden i form af højere grad af uddelegering, beslutningstagning, tilkendegivelse af formålet med de emner, der blev bragt op på møderne etc., men det kan ikke afvises, at
dette er sket uden for møderækken i andre fora eller uformelt. En mulig forklaring kan desuden
være, at tilkendegivelsen af at dialogudviklingsprocessen havde haft nogle positive konsekvenser
var en del af gruppens måde at håndtere konflikter på, hvor høflighed kan anvendes som en
lynafleder for konflikter ved at pointere noget positivt og på den måde lede samtalen ad et
mindre konfliktfyldt spor.

7.6.3: Dialogens elementer
En kommunikation præget af få eksplicitte udtryk for værdier, holdninger, meninger, argumenter
etc. vil tydeligt afspejle sig i en analyse af dialogens elementer, idet der uvægerligt vil være få
eksplicitte eksempler på forekomsten af dialogens elementer. Samtidig betød det ufuldendte
dialogudviklingsforløb i gruppen med aflyste interventioner tillige med den manglende udvikling
i gruppen i dialogmæssig henseende, at medlemmerne i afdelingssygeplejerskegruppen ikke fik
udviklet de elementer, der hører til en dialogkompetence. Der kan derfor kun gives få eksempler
fra gruppens kommunikation og metakommunikation på forekomsten af proprioception,
suspension samt tale-, lytte- og respektelementet.
Den ringe forekomst af eksempler på dialogens elementer giver dog anledning til nogle centrale
pointer omkring dialogudviklingsprocessen i afdelingssygeplejerskegruppen.
Proprioception er en væsentlig forudsætning for dialog. For det første kræver dialogudvikling en
kommunikativ bevidsthed, der dels knytter sig til en tankebevidsthed og en bevidsthed omkring
de forskellige verdensbilleder, der er til stede i en gruppe, dels knytter sig til en bevidsthed
omkring gruppens kommunikationsmønster. For det andet kræver dialogudvikling, at der
udvikles en dialogkompetence, hvilket er ensbetydende med en tillæring af det dialogteoretiske
tankesæt og begrebsapparat.
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I afdelingssygeplejerskegruppen var der ingen tegn på udvikling af en sådan proprioception.
Ligesom det var tilfældet i den indledende diagnose, var der nogle få tegn på proprioception på
det meget operationelle plan, hvor et gruppemedlem f.eks. gjorde opmærksom på, at der blev talt
om to forskellige ting. Nedenstående eksempel illustrerer en sådan form for proprioception, hvor
et gruppemedlem gør de øvrige gruppemedlemmer opmærksom på, at der kan knytte sig
forskellige meninger til det samme ord:
-

-

-

”Vi havde personalemøde med operationssygeplejerskerne i går, og vi kom til at tale om
fremstillingskort. Vi talte om, at der mangler procedurebeskrivelser på nogle af dem, og så
snakkede vi om, om der skal være ensretning i forhold til de andre klinikker, eller om vi hver især
på gangene laver det, vi vil? Hvor vide er rammerne?”
”Hvad taler du om? Fremstillingskortene?”
”Fremstillingskortene har vi lavet.”
”Vores afdeling er ret besværlig, så vi har lavet vores egne fremstillingskort. Der kan f.eks. stå,
hvad du skal bruge til en given operation.”
”Du snakker om en procedurevejledning.”
”Ja, men vi er glade for vores fremstillingskort, og så mangler vi en procedurevejledning. Men vi
er usikre på, om vi kan gøre det, som vi vil. Vi vil jo gerne køre det videre, vi er begyndt på. Så
hvor vide er rammerne?”
”Hvis vi skal snakke sådan, så bliver vi nødt til at bruge de samme ord for at forstå, hvad vi
snakker om. En procedurevejledning er en beskrivelse af en bestemt sygeplejehandling. Det, som
I snakker om, er en beskrivelse af operationsindgrebet. Hvad hedder det på dansk? Det, hvor der
f.eks. står, hvad årsagen er til, at patienten skal opereres? Det er det, jeg har sagt, at jeg synes, vi
mangler. En operationsbeskrivelse. Ikke en procedurebeskrivelse.”

Der var kun få tegn på en sådan meget operationel proprioception. En sådan form for
proprioception rykker dog ikke meget i dialogudviklingsmæssig henseende. Der er behov for en
mere fundamental proprioception, som skal udvikles i løbet af dialogudviklingsprocessen.
Hvor der i klinikrådsgruppen f.eks. var talrige eksempler på, at gruppemedlemmerne langsomt
tillærte sig det dialogteoretiske begrebsapparat, var der i afdelingssygeplejerskegruppen ingen
eksempler på, at gruppemedlemmerne brugte nogle af de begreber, der blev introduceret i
forbindelse med feedbacksessionerne. Der var heller ingen tegn på, at der blev udviklet en øget
bevidsthed omkring de emner, der blev taget op i forbindelse med feedbacksessionerne. I
klinikrådsgruppen kunne der spores en øget bevidsthed omkring feedbacksessionernes emner,
først i forbindelse med den efterfølgende metakommunikation og senere i forbindelse med
kommunikationen på den ordinære møderække. I afdelingssygeplejerskegruppen bar
kommunikationen på de ordinære møder overhovedet ikke præg af dialogudviklingsprocessen,
og selv i forbindelse med metakommunikationsessionerne var der kun meget få eksempler på, at
enkelte gruppemedlemmer var særligt opmærksomme på de fænomener, der var omdrejningspunktet for den umiddelbart foregående feedbacksession.
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Ydermere er der ikke et eneste eksempel i hele datamaterialet fra afdelingssygeplejerskegruppen,
hvor et gruppemedlem anvender et eller flere begreber fra dialogteorien. At dialogteoriens
begrebsapparat ikke har sat sig spor i gruppens ordforråd, er naturligvis ikke ensbetydende med,
at der ikke har fundet eller kan finde en dialogudvikling sted. Optagelse af dialogteoriens
begrebsapparat i en gruppes ordforråd må dog siges at være en indikator på, at der finder en
udvikling sted, idet en etablering af et fælles begrebsapparat omkring dialogudviklingen vil være
et naturligt redskab for en gruppe, der er i gang med en forandringsproces, der kræver øget
bevidsthed og udvikling af nye kompetencer. Det virkede derfor påfaldende, at der overhovedet
ikke var nogen afsmittende effekt af dialogteoriens begrebsapparat på afdelingssygeplejerskegruppens ordforråd.
Det er dog ikke kun den manglende udvikling af gruppemedlemmernes proprioception, der er
central. Lige så centralt står gruppemedlemmernes reaktion på forsøget på at udvikle
proprioception. Metakommunikationsessionerne, hvor udlevering af eksempler på gruppens egen
kommunikation bruges til at holde et spejl op for gruppemedlemmerne, er et væsentligt middel
til at øge proprioceptionsevnen i gruppen. Metakommunikationsessionerne virkede dog ikke
efter hensigten i afdelingssygeplejerskegruppen. Det viste sig at være yderst vanskeligt at få
gruppemedlemmerne til at metakommunikere, og det skete kun i afgrænsede, få øjeblikke, især i
forbindelse med 1. metakommunikation.
Forløbet i metakommunikationsessionerne er interessant. Den første reaktion i forbindelse med
1.

metakommunikationsession

var,

at

flere

af

gruppemedlemmerne

bemærkede,

at

kommunikationen tydeligvis ikke fungerede særligt godt, og den 1. metakommunikation bar da
også præg af store frustrationer omkring møderækkens formål, som resulterede i den første og
eneste egentlige diskussion, jeg var vidne til i gruppen. Hvor indtrykket af gruppen på baggrund
af de indledende mødeobservationer var, at de lå langt fra såvel dialog- som diskussions- og
debatsporet, lå de i 1. metakommunikation tæt på diskussions- og debatsporet. I forbindelse med
2. metakommunikation var det tydeligt, at en stor del af gruppemedlemmerne forsøgte hurtigt at
lukke begyndende diskussioner og debatter ned, ligesom de få kritiske udsagn, der blev fremført,
fremstod ukommenteret af de øvrige gruppemedlemmer. Det var endog meget svært at få
gruppen til at forholde sig til de udleverede eksempler. Det lykkedes at få gruppemedlemmerne
til at drøfte nogle af de spørgsmål, jeg stillede, men det lykkedes ikke på noget tidspunkt i
forbindelse med 2. metakommunikation at få gruppemedlemmerne til dybtgående at drøfte de
udleverede eksempler eller gruppens kommunikation i det hele taget.
Det skete endvidere hyppigt, at gruppemedlemmerne fik drejet samtalen til ikke at omhandle
gruppen eller forhold i selve gruppen, men derimod forhold uden for gruppens rækkevidde.
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Potentielt problematiske forhold i gruppens kommunikation blev således hyppigt forklaret med
udgangspunkt i udefrakommende forhold, der direkte eller indirekte påvirkede gruppens
kommunikation, uden at gruppen dog selv mente, at de kunne gøre fra eller til.
Ca. halvvejs i 2. metakommunikation skiftede stemningen markant i gruppen. En del af gruppen
reagerede med tydelig irritation rettet mod mig og en markant modvilje mod at indgå i metakommunikationen. Med bemærkninger om, at man ikke ønskede at diskutere konkrete emner, så
længe jeg var til stede, og med bemærkninger om, at det ikke var nogen dårlig afdeling, gik
dialogudviklingsprocessen ind i en kritisk fase, der endte med gruppens beslutning om at stoppe
dialogudviklingsprojektet længe før tid.
Metakommunikationsessionerne afspejler således en udvikling, der går fra en vis åbenhed over
for, at der er nogle problemer knyttet til gruppens kommunikation, som man måske bør gøre
noget ved, over en konstatering af, at problemerne knytter sig til eksterne forhold, som ligger
uden for gruppens rækkevidde og påvirkningsmulighed, til en nærmest fjendtlig stemning rettet
mod mig som facilitator og et ønske om at afslutte dialogudviklingsforsøget.
Det centrale i forhold til afdelingssygeplejerskernes manglende udvikling af proprioception er
derfor ikke blot den manglende udvikling i sig selv, men også den tilsyneladende modvilje mod
udviklingen og gruppens reaktion på forsøget på at udvikle proprioception.
Suspension er en anden væsentlig forudsætning for dialogudvikling. Suspension I drejer sig om
at udvikle en evne til at sætte sig ind i og etablere en forståelse for andres verdensbilleder.
Suspension I drejer sig for det første om at gøre det uudsagte udsagt (jf. figur 3.3), dvs. at gøre
det latente manifest. Suspension I manifesterer sig f.eks. ved, at man spørger ind til andre
personers verdensbillede, deres holdninger og værdier, deres handlinger og deres ytringer,
samtidig med at man sætter sit eget verdensbillede på hold (her bliver suspensionselementet
knyttet tæt sammen med lytteelementet).
Denne form for Suspension I var der kun ganske få eksempler på i afdelingssygeplejerskegruppen. Gruppens kommunikation var generelt præget af meget få eksplicitte tilkendegivelser
af meninger, holdninger og værdier og dermed få oplagte lejligheder for andre gruppemedlemmer til at spørge yderligere ind til disse meninger etc. Der var dog, som der er givet
eksempler på i det foregående, en del eksempler på, at gruppemedlemmer implicit gav udtryk for
meninger, holdninger og værdier, og det hører med til Suspension I ikke kun at spørge ind til
eksplicitte meningsudtryk, men også at spørge ind til implicitte meningsudtryk. Dette var der dog
ingen eksempler på i gruppens kommunikation eller metakommunikation.
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Endelig er der i det foregående ligeledes givet eksempler på, at gruppemedlemmerne fra tid til
anden fremsatte eksplicitte meningsudtryk, men disse blev udtrykt på en måde, så det dels
fremstod som almengyldige betragtninger, som ikke relaterede sig til den konkrete drøftelse, dels
blev det fremført som professionelle holdninger og værdier, som man kan forvente en vis
konsensus omkring i gruppen som helhed. Sådanne meningsudtryk indbyder ikke til, at andre
spørger ind til den mening, der ligger bag, og der var da heller ingen eksempler på det hverken
fra den ordinære kommunikation eller fra metakommunikationsessionerne.
For det andet drejer Suspension I sig om at gøre det usagte udsagt (jf. figur 3.3). Denne form for
Suspension I drejer sig f.eks. om at gøre det, der er ubevidst for ét gruppemedlem, men synligt
for en eller flere i gruppen, bevidst og manifest for alle i gruppen. I afdelingssygeplejerskegruppen var der nogle eksempler på forsøg på denne form for Suspension I, når enkelte gruppemedlemmer f.eks. forsøgte at pointere nogle problematiske forhold omkring gruppens
kommunikation. Det var dog karakteristisk, at sådanne forsøg på Suspension I som hovedregel
hurtigt blev forsøgt stoppet af øvrige gruppemedlemmer.
Suspension II (at gøre det ubevidste bevidst) drejer sig om at udvikle en bevidsthed omkring ens
eget verdensbillede, og hvordan det manifesterer sig i kommunikationen. Suspension II hænger
nøje sammen med Suspension I, idet Suspension I kan fungere som løftestang for Suspension II.
Tanken i dialogudviklingsmodellen er, at Suspension II primært udvikles gennem feedbacksessionerne, og at de temaer, der tages op i forbindelse med feedbacksessionerne, igangsætter
nogle refleksionsprocesser, der kan understøtte Suspension II. Metakommunikationsessionerne
understøtter Suspension I, idet det er i forbindelse med metakommunikationsessionerne, at der i
første omgang er lejlighed til at spørge ind til andres verdensbilleder etc. Metakommunikationsessionerne understøtter dermed også indirekte Suspension II. Skal Suspension II betragtes
isoleret på det manifeste niveau, vil man f.eks. skulle lede efter tegn på øget bevidsthed omkring
eget verdensbillede, øget bevidsthed omkring kommunikationen i gruppen som helhed,
igangsatte refleksionsprocesser og – som tidligere nævnt – optag af dele af dialogteoriens
begrebsapparat i ordforrådet. Sådanne tegn på Suspension II var der som nævnt kun få af i
5

afdelingssygeplejerskegruppen.

Alt i alt var der forholdsvis få tegn på såvel proprioception som suspension i afdelingssygeplejerskegruppen, og der var ikke nogen nævneværdig udvikling at spore i gruppen med
5

Det skal bemærkes, at der hos gruppemedlemmerne naturligvis kan være igangsat refleksionsprocesser, som ikke kan
observeres i det omfang, de ikke kommer til udtryk på det manifeste niveau. Noget tyder på, at der hos nogle af
gruppemedlemmerne netop er igangsat refleksionsprocesser, idet de som nævnt påpeger problematiske forhold omkring gruppens
kommunikation. I dialogudviklingsmæssig henseende er det dog en forudsætning, at disse refleksionsprocesser klart og hyppigt
kommer til udtryk på det manifeste niveau, hvilket ikke var tilfældet i afdelingssygeplejerskegruppen.
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hensyn til disse to væsentlige forudsætninger for dialogudvikling. Det er dog ikke kun den
manglende udvikling, der er interessant. Også de forhold, der var med til at give udviklingen af
proprioception og suspension svære kår, er interessante i dialogudviklingsøjemed. Jf. aktionsforskningens formål siger disse kår noget om gruppen og det system, der er forsøgt ændret,
ligesom det også siger noget om dialogudviklingsmodellen og den anvendte interventionsmetode. Diskussionen af disse forhold er henlagt til kapitel 8.
De tre øvrige dialogelementer, dvs. tale-, lytte- og respektelementet, adskiller sig fra
proprioceptions- og suspensionselementerne ved at være direkte observerbare, idet de kommer
direkte til udtryk på det manifeste niveau, hvor proprioception og suspension mestendels
kommer indirekte til udtryk. Der er dog en tæt sammenhæng imellem disse to forskellige
kategorier, idet proprioception og suspension manifesterer sig i tale- lytte- og respektelementerne. Hvis proprioception og suspension ikke er til stede i en samtale, vil tale-, lytte- og
respektelementerne, som de defineres i dialogteorien, heller ikke være til stede.
Den ringe udvikling i afdelingssygeplejerskegruppens proprioception og suspension viste sig da
også på det mere manifeste niveau, idet der var meget få eksempler på tilstedeværelsen af de tre
øvrige dialogelementer i kommunikationen. Dette var både tilfældet i forbindelse med metakommunikationsessionerne og i forbindelse med den ordinære møderække. Der sås således ikke
en udvikling i lighed med klinikrådsgruppen, hvor dialogelementerne først kunne spores i metakommunikationen og senere også i kommunikationen på de ordinære møder.
Der var således ikke nogen nævneværdig forskel at spore i gruppens kommunikation fra den
indledende diagnose til slutdiagnosen, når det vedrører tale-, lytte- og respektelementerne. Taleelementets fremtrædelsesform hang i afdelingssygeplejerskegruppen sammen med fraværet af
eksplicitte meninger, holdninger og værdier i kommunikationen, et lavt konfliktniveau samt
tendensen til at lukke diskussioner ned hurtigt. Lytteelementets fremtrædelsesform hang sammen
med karakteristikken af gruppens kommunikation som værende fælles monologer, dvs.
tendensen til at tale ad forskellige spor, ikke at følge op på det, andre gruppemedlemmer siger
etc.
Respektelementet kommer tydeligst til udtryk, når der er tydelige forskelle i de verdensbilleder,
der er til stede i kommunikationen. Respektelementets fremtrædelsesform hang i afdelingssygeplejerskegruppen blandt andet sammen med det lave konfliktniveau, idet det kan tolkes som
udtryk for respekt, at man ikke udfordrer hinandens synspunkter (selv om det er misforstået
respekt i dialogmæssig henseende), ligesom det også hænger sammen med en stor del af
gruppemedlemmernes understregning af, at gruppen på væsentlige områder er præget af
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konsensus, og at gruppen dermed udgør et fortolkningskollektiv. Respektelementet er dog
sværere at vurdere, idet det kan være svært at afgøre om f.eks. en manglende spørgen ind til
andre gruppemedlemmers holdninger er udtryk for respekt, manglende suspension, ringe lytteevne etc.
Sammenfattende var der altså tale om en meget ringe udvikling af dialogkompetencens
elementer fra de indledende mødeobservationer til dialogudviklingsforsøgenes afslutning.
Endvidere kom disse elementer til udtryk på en sådan måde, at det var tydeligt, at der var tale om
nogle væsentlige barrierer for dialogudviklingen.

7.6.4: Igangsættere og tilhængere
Hvor dialogens fem elementer kan bidrage til at give et mere dybtgående billede af
kommunikationen end blot distinktionen mellem dialog, diskussion, debat og monolog, kan
Kantor’s kommunikationsrollemodel bidrage til forståelsen af, hvorfor processen er forløbet,
som den er. Da forløbet i afdelingssygeplejerskegruppen blev stoppet før tid, nåede gruppen ikke
at blive præsenteret for Kantor’s kommunikationsrollemodel, og gruppen deltog derfor heller
ikke i de rollespil, som klinikrådsgruppen deltog i. Alligevel kan Kantor’s kommunikationsrollemodel give et nyttigt bidrag til slutdiagnosen.
Hvor klinikrådsgruppen indledningsvis var præget af en overrepræsentation af igangsættere og
opponenter, så var afdelingssygeplejerskegruppen præget af en markant overrepræsentation af
igangsættere og tilhængere. Kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen fulgte ofte et
mønster, hvor et af medlemmerne, typisk oversygeplejersken, fungerede som igangsætter og
introducerede et emne, hvorefter et eller flere gruppemedlemmer kommenterede emnet og
fungerede som igangsættere, enten ved at bringe nye aspekter ind i samtalen eller ved at dreje
samtalen i en ny retning ved at bringe et helt nyt emne ind i samtalen. Overrepræsentationen af
igangsættere var således markant igennem hele forløbet.
Tilhængerrollen var også markant, men ofte på en anden måde end den traditionelle
tilhængerrolle. Den traditionelle tilhænger giver udtryk for enighed i de synspunkter, en anden
person har givet udtryk for. I en gruppe, hvor kommunikationen er præget af en lav grad af
eksplicitte meninger og holdninger, er det derfor svært at se tilhængerrollen udmøntet i
traditionel forstand. I afdelingssygeplejerskegruppen kom eksempler på den traditionelle
tilhængerrolle oftest til udtryk i de drøftelser, der foregik på et højt abstraktionsniveau. Jo mere
overordnet et plan, en drøftelse foregår på, jo lettere er det at opfatte en enighed, også selv om
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enigheden måske reelt ikke er til stede. Nuancer og evt. forskelle i verdensbilleder kommer ikke
til udtryk, når kommunikationen foregår på et højt abstraktionsniveau. En del af
kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen illustrerede, at det er svært at være uenig, når
værdier kommer til udtryk på et højt abstraktionsniveau. De fleste sygeplejersker vil f.eks. være
enige om værdien ”patienten i centrum”, og det er først, når man f.eks. drøfter, hvordan denne
værdi skal udmønte sig i handling og praksis, at man opdager, at man måske fortolker værdien
forskelligt. I de drøftelser, der foregik på et højt abstraktionsniveau, var der enkelte eksempler på
udøvelsen af den traditionelle tilhængerrolle, hvor gruppemedlemmer gav udtryk for enighed i et
bestemt standpunkt.
I andre tilfælde fungerede tilhængerrollen i afdelingssygeplejerskegruppen på den måde, at
gruppemedlemmerne bekræftede hinanden i rigtigheden af en beslutning. I disse tilfælde havde
tilhængerrollen en anden funktion end den traditionelle, idet tilhængerrollen ikke blev brugt til at
udtrykke enighed i et standpunkt, men til at skabe en konsensusfølelse omkring en beslutning, en
begivenhed etc. Sagen om den fyrede medarbejder (afsnit 7.2.3) er et godt eksempel på dette. I
denne situation var der en klar overrepræsentation af tilhængerrollen, idet mange af gruppemedlemmerne brugte en del tid på at bekræfte hinanden i, at det var den rigtige og bedste
beslutning, der var blevet truffet, selv om det hverken var de enkelte gruppemedlemmer eller
gruppen som helhed, der havde truffet denne beslutning. Tilhængerrollen blev således sjældent
brugt til at give udtryk for, at man var enig i en beslutning, som gruppen eller et eller flere
gruppemedlemmer havde truffet. I stedet blev tilhængerrollen brugt til at skabe en konsensusfølelse i gruppen omkring en beslutning, som lå uden for gruppens rækkevidde.
Endelig er det værd at bemærke, at tilhængerrollen andre gange fungerede på en mere subtil
måde. Gruppemedlemmernes tendens til at forholde sig passive eller tavse i en diskussion kan
tolkes som udtryk for udøvelse af tilhængerrollen ud fra devisen ”stiltiende accept”.
Sammenfattende var det således tydeligt, at kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen
oftest udelukkende var præget af igangsættere og tilhængere. Endvidere var det tydeligt, at
opponentrollen var underrepræsenteret, hvilket dels skyldtes en tilsyneladende konsensus i
gruppen om så vidt muligt at undgå konflikter, dels at forsøg på at udøve opponentrollen hurtigt
blev kvalt.
Tilskuerrollen var ligeledes underrepræsenteret. For det første var der ikke mange ”naturlige”
tilskuere i gruppen, som var bevidste omkring samtalen og kunne gribe ind, hvis samtalen på den
ene eller anden måde løb af sporet. For det andet blev forsøg på at udøve tilskuerrollen ligeledes
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ofte kvalt, idet tilskuere ofte blev overhørt, når de forsøgte at gøre opmærksom på, at samtalen
f.eks. kørte af sporet, eller at der blev knyttet forskellige meninger til samme begreb.
Ovenstående analyse af kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen med udgangspunkt i
Kantor’s kommunikationsrollemodel kan tolkes på i hvert fald to måder: 1) Rollefordelingen
cementerer kommunikationen i gruppen, idet samtalerne kommer til at mangle dynamik.
Fraværet af opponentrollen og tilskuerrollen betyder, at der ikke kommer nye perspektiver ind i
kommunikationen. Det stigmatiserer såvel gruppen som kommunikationen. 2) Rollefordelingen
kan tolkes som resultatet af det sæt af regler, som gruppen har lagt omkring deres
kommunikation og adfærd i forbindelse med møderækken. Det er det manifeste udtryk for et
underliggende sæt af regler og vedtagelser, som gruppen – formentlig ubevidst – har lagt som
ramme for møderne, og som altså er afgørende for rollefordelingen i kommunikationen.
Uanset hvilken tolkning, der vælges, er konklusionen den samme: I en gruppe, hvor
kommunikationen er præget af en markant overrepræsentation af igangsættere og tilhængere, og
hvor opponentrollen og tilskuerrollen ikke er til stede og formentlig bevidst forsøges sat ud af
spillet, vil dialogen ikke kunne slå rod. Når opponentrollen og tilskuerrollen er sat ud af spillet,
vil der ikke være nogen, der spørger ind til holdninger, meninger og værdier; der vil ikke være
nogen, der gør opmærksom på forskelle i verdensbilleder; der vil ikke være nogen, der er særligt
opmærksomme på, om kommunikationen er ved at løbe af sporet etc. Opponentrollen og
tilskuerrollen er dermed væsentlige forudsætninger for en dialog og for, om man når frem til et
fælles tredje.
I den forbindelse er det værd at bemærke, at en del af gruppemedlemmerne i afdelingssygeplejerskegruppen et par gange i forløbet havde givet udtryk for, at gruppemedlemmernes
verdensbilleder stort set var ens qua sygeplejefaget og qua et længerevarende samarbejde, og at
de derfor ofte vidste, hvad de øvrige gruppemedlemmer tænkte og ville sige i bestemte
sammenhænge. Andre gruppemedlemmer mente, at det ikke var tilfældet, men det er alligevel
væsentligt at diskutere, hvorvidt gruppen allerede inden dialogudviklingsprojektets start
udgjorde et fortolkningskollektiv og havde opnået et fælles tredje på en række områder.
Diskussionen er især væsentlig, idet en samtale, der finder sted i en gruppe, som allerede er nået
frem til et fælles tredje på en række områder, og som udgør et fortolkningskollektiv,
sandsynligvis vil være præget af en overrepræsentation af igangsættere og tilhængere, idet
opponentrollen og tilskuerrollen i så fald ikke længere vil have nogen funktion.
Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at afdelingssygeplejerskegruppen allerede på et tidligere
tidspunkt var nået frem til et fælles tredje på en række områder og udgjorde et fortolknings-
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kollektiv, men en række faktorer peger på, at det formentlig ikke var tilfældet. For det første var
gruppen præget af nogen udskiftning og ustabilitet, dels fordi nogle gruppemedlemmer blev
udskiftet undervejs, dels fordi det var sjældent, at hele gruppen var samlet til møderne. Det øger
sandsynligheden for, at der ikke eksisterede et fælles tredje. Man kunne så argumentere for, at
sygeplejersker qua deres fag kan udgøre et fortolkningskollektiv, men en sådan antagelse er
hypotetisk, og udskiftninger og ustabilitet vil netop fordre en dialog, der har til formål at teste,
om der de facto er et fælles tredje og et fortolkningskollektiv gruppemedlemmerne imellem. For
det andet forudsætter et fælles tredje, at gruppemedlemmerne har kompetencer til at nå frem til et
fælles tredje, og dialogudviklingsprojektet viste – med forbehold for, at dialogudviklingsresultatet ikke alene skyldtes relationelle problemer mellem gruppen og mig som interventionist
– at gruppemedlemmerne ikke demonstrerede disse kompetencer. For det tredje viste dialogudviklingsforsøgene, at der var mekanismer i gruppen, der kunne fungere som væsentlige
barrierer for at opnå et fælles tredje, hvilket mindsker sandsynligheden for, at gruppen tidligere
havde opnået et fælles tredje. For det fjerde er det muligt, at gruppemedlemmerne var af den
opfattelse, at de udgjorde et fortolkningskollektiv og dermed vidste, hvad de øvrige gruppemedlemmer tænkte og ville sige i bestemte sammenhænge, men der var flere gange i dialogudviklingsprocessen, hvor det var tydeligt, at det ikke var tilfældet, og hvor en stor del af
gruppemedlemmerne nægtede at forholde sig til dette. Alt i alt er det således ikke umuligt, at
gruppen tidligere har haft kompetence til at nå frem til et fælles tredje, men det virkede
påfaldende, at gruppen ikke demonstrerede disse kompetencer, når de frivilligt var gået ind i et
projekt, som havde til formål at udvikle netop disse kompetencer.

7.6.5: Delkonklusion
Som de forudgående afsnit har vist, førte dialogudviklingsprocessen i afdelingssygeplejerskegruppen ikke til den ønskede udvikling. I forhold til dialogudviklingsmodellens fire faser nåede
gruppen end ikke igennem Fase 1, jf. figur 7.4.
I vurderingen af hvor langt gruppen nåede i dialogudviklingsprocessen, er det væsentligt at
pointere, at udviklingen måles på det manifeste niveau, dvs. at udviklingen skal afspejle sig i
gruppemedlemmernes adfærd og kommunikation. Dette er ikke uproblematisk, idet en række
betingelser skal være opfyldt, for at en evt. ændring i et enkelt gruppemedlems tanke- og
følemønster manifesterer sig på kollektivt niveau i gruppen. Når der ikke var nogen nævneværdig ændring at spore i afdelingssygeplejerskegruppens adfærd og kommunikation, er det ikke
ensbetydende med, at der slet ikke har fundet nogen ændring sted. Man kan således forestille sig,
at der hos nogle af gruppemedlemmerne har fundet en udvikling sted, der rækker videre end til
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Fase 1, men at de enten ikke har ønsket at udøve ændret adfærd, eller at der har været forskellige
barrierer, der har forhindret, at dialogkompetencen blev demonstreret på det manifeste niveau.
Dette diskuteres nærmere i kapitel 8. I det følgende fokuseres der udelukkende på det manifeste
niveau og på de direkte, observerbare ændringer.

Fase 4:
Cementering af
dialogkompetence
(Genfrysning)

Fase 1:
Kommunikativ
bevidsthed
(Optøning)

Fase 2:
Analyse af eget
verdensbillede
(Optøning/Forandring)

Fase 3:
Dialogudvikling

Fokusområder

Det fænomenologiske
kommunikationstankesæt
Den subjektive vs. den
objektive virkelighed
Forståelse af
verdensbilleders indhold og
natur
Konsekvensen af
forskellige verdensbilleder
Nødvendigheden af flere
verdensbilleder
Aflæring af gamle
kommunikationsmønstre

Forståelse af eget
verdensbilledes indhold og
natur
Forståelse for egen brug af
mangel- og kompletteringsmekanismer
Forståelse af egen brug af
erfaringer

Gensidig korrektion af
forforståelse og eliminering
af fordomme
Gensidig forståelse og evt.
korrektion af hinandens
verdensbilleder
Det fælles tredje
Diagnose af
kommunikationen

Fortsat udvikling og
bevarelse af
dialogkompetence, når der
ikke længere er en facilitator
til at forestå
dialogudviklingen

Elementer i
en dialogkompetence

Proprioception

Proprioception
Suspension II
Lytte

Proprioception
Tale
Respektere
Lytte
Suspension I
Suspension II

Proprioception
Tale
Respektere
Lytte
Suspension I
Suspension II

Interventionselementer

Observation
Feedback

Observation
Feedback
Metakommunikation på
baggrund af eksempler på
egen kommunikation
Evaluering

Observation
Feedback
Metakommunikation på
baggrund af eksempler på
egen kommunikation
Handling
Evaluering

Afgøres af gruppen og
facilitator i fællesskab

(Forandring)

Figur 7.4: Slutdiagnosen i afdelingssygeplejerskegruppen
Kilde: Egen tilvirkning

I praksis var der således ingen ændringer at spore i gruppens tanke- og kommunikationsmønstre i
retning af en dialog eller udvikling af en dialogkompetence. Gruppen opnåede muligvis en vis
indsigt i det fænomenologiske kommunikationstankesæt og fik måske også en teoretisk
forståelse af dialogudvikling og en forståelse for konsekvenserne af tilstedeværelsen af
forskellige verdensbilleder, men metakommunikationsessionerne viste, at denne forståelse enten
ikke stak dybt nok til at afstedkomme ændringer på handlingsplanet, eller at andre forhold
forhindrede forståelsen i at manifestere sig i ændret adfærd og kommunikation. Der fandt ingen
aflæring af eksisterende kommunikationsmønstre sted, og gruppen som helhed opnåede ikke en
kommunikativ bevidsthed, der var tilstrækkelig til at bringe gruppen videre til Fase 2.
Nogle af gruppemedlemmerne henvendte sig efter møderne og sagde, at de havde fået meget ud
af f.eks. en feedbacksession, men de overførte ikke disse refleksioner og nye erkendelser til
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møderækken. Dette kan selvfølgelig blot være et spørgsmål om tid, men det har tydeligvis også
været et spørgsmål om, at det var svært at bryde igennem over for den del af gruppen, der
forsøgte at lukke af for diskussioner, drøftelser og fælles refleksioner. Andre gruppemedlemmer
mente, at de havde opnået en bevidsthed omkring nogle elementer, der kunne gøre
kommunikationen mere effektiv, men der var ikke tale om en kommunikativ bevidsthed i
dialogteoretisk forstand. Resultatet var, at afdelingssygeplejerskegruppen aldrig kom igennem
Fase 1, og de nåede tilsyneladende end ikke momentvis frem til en forståelse af eget verdensbilledes indhold og natur eller af brugen af kompletteringsmekanismer.
Afdelingssygeplejerskegruppen kom således aldrig videre end til optøningsfasen. Det er måske
endda en tilsnigelse at sige, at gruppen ikke nåede videre end til optøningsfasen, da det
implicerer, at der fandt en delvis optøning sted. Dette var ikke tilfældet. Selv om den første
metakommunikation indledningsvis var præget af en vis åbenhed og tegn på optøning, blev
processen efterhånden præget af større og større modstand mod projektet, og projektet blev
afsluttet på et tidspunkt, hvor gruppen virkede mere fastfrosset end ved projektets start.
Det hører med til en forståelse af forløbet i afdelingssygeplejerskegruppen, at den oprindelige
tidsplan ikke blev overholdt. To aflyste interventioner betød et stort tidsmæssigt spænd mellem
1. og 2. intervention og især mellem 2. og 3. intervention. I forbindelse med 2. intervention, hvor
1. metakommunikation fandt sted, kunne der som nævnt spores tegn på en vis optøning, mens
gruppen i forbindelse med 3. intervention, hvor 2. metakommunikation fandt sted, virkede mere
fastfrosset end ved projektets start. Det store tidsmæssige spænd mellem 2. og 3. intervention
kan naturligvis medvirke til forklaringen af gruppens tilbagefald, idet en begyndende optøning
skal holdes ved lige. Det er dog min vurdering, at det tidsmæssige spænd ikke udgør hele
forklaringen på gruppens reaktion, idet der i forbindelse med 1. metakommunikation også var
tegn på en vis modstand mod konflikter og diskussioner.
I dette kapitel har jeg redegjort for dialogudviklingsprocessen i afdelingssygeplejerskegruppen.
Processen er ligesom i det foregående kapitel analyseret ud fra dialogteorien og den udviklede
dialogudviklingsmodel. Dialogudviklingsmodellen er blevet afprøvet i to forskellige grupper
med vidt forskellige resultater, og i forhold til aktionsforskningens dobbelte formål giver de to
analyser tilsammen et unikt afsæt for dels at diskutere dialogudviklingsmodellens og dialogudviklingsmetodens muligheder og begrænsninger, herunder min egen rolle som interventionist,
dels at diskutere hvilken viden om det system, der er blevet forsøgt ændret, der kan udledes af de
to dialogudviklingsforsøg. Det følgende kapitel vil være genstand for begge diskussioner.
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KAPITEL 8

Dialogudvikling i sygehusfeltet

8.1: Introduktion
De foregående kapitler har tjent det ene af aktionsforskningens dobbelte formål i dette projekt,
nemlig udviklingen og afprøvningen af dialogudviklingsmodellen i en specifik kontekst, i dette
tilfælde sygehusfeltet. I dette kapitel fokuseres der på den anden del af aktionsforskningens
dobbelte formål, nemlig den viden, der på baggrund af den foretagne intervention, er opnået om
den specifikke kontekst, dialogudviklingsmodellen er afprøvet i. Kapitlets formål tager således
udgangspunkt i Lewin’s udsagn om, at den bedste måde at forstå et system på er at forsøge at
ændre det. Den viden, der er opnået gennem de to vidt forskellige dialogudviklingsforløb, kan
dog ikke holdes adskilt fra den udviklede og afprøvede dialogudviklingsmodel, idet den viden,
der opnås om systemet, bør føre til en evaluering og drøftelse af dialogudviklingsmodellen.
I kapitel 6 og 7 er dialogudviklingsforløbet i hhv. afdelingssygeplejerskegruppen og klinikrådsgruppen analyseret med baggrund i dialogudviklingsteorien. Det overordnede tema for kapitel 6
og 7 har således været at analysere, hvorvidt der blev udviklet dialog som følge af den foretagne
intervention. Kapitel 6 og 7 rummer således en førsteordensanalyse af de data, der er indsamlet i
forbindelse med dialogudviklingsforsøgene i de to grupper. En sådan førsteordensanalyse har et
beskrivende og diagnosticerende formål.
På baggrund af førsteordensanalysen rejser der sig imidlertid en række spørgsmål, der under ét
kan betegnes som værende af forståelsesorienteret karakter. I kapitel 8 forsøges der således
etableret en forståelse af førsteordensanalysen. Det overordnede formål med kapitel 8 er at
diskutere mulige forklaringer på de to dialogudviklingsforsøgs vidt forskellige udfald. Disse
forklaringer kan dels give nyttig viden om sygehusvæsenets aktører generelt, dels kan det som
nævnt ovenfor give et nyttigt bidrag til såvel dialogteorien som til dialogudviklingsmodellen og
dialogudviklingsmetoden.
Andenordensanalysen falder i to dele. Første forsøg på at etablere en forståelse finder sted inden
for rammerne af dialogteorien. Den forståelse, der kan opnås ved en komparativ andenordensanalyse af de to dialogudviklingsforsøg inden for rammerne af dialogteorien, bringer nogle få,
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men væsentlige pointer. Det står dog klart, at der skal søges uden for rammerne af dialogteorien,
hvis der skal opnås en dybere og mere omfattende forståelse af det system, der er blevet
interveneret i, og dermed en dybere forståelse af årsagen til, at de to dialogudviklingsforsøg faldt
så forskelligt ud. Andet forsøg på et etablere en forståelse finder derfor sted uden for rammerne
af dialogteorien. Til dette formål er der valgt teorier om organisatorisk læring som forklaringsog forståelsesredskab.
Den forståelse, der gennem dialogteorien og læringsteorien kan etableres gennem en komparativ
analyse af de to dialogudviklingsforsøg, tjener flere formål. For det første giver forståelsen som
nævnt nyttig viden til en evaluering af dialogudviklingsmodellen og -metoden. Ved hjælp af
dialogteorien og især læringsteorien kan en forståelse for dialogudviklingsforsøgenes vidt
forskellige udfald bidrage til supplerende, normative handlingsanvisninger for dialogudvikling.
For det andet giver forståelsen nyttig viden om de vilkår, dialogen har i sygehusvæsenet – og
giver dermed anledning til en drøftelse af, hvornår dialog er den ”rigtige” kommunikationsform,
hvornår dialogudvikling er det ”rigtige” redskab, og hvilke faktorer der hhv. virker fremmende
og hæmmende for dialogudviklingen. Andenordensanalysen kan dermed bidrage til en tentativ,
deskriptiv model for dialogudvikling i sygehusvæsenet. For det tredje giver forståelsen nyttig,
perspektiverende viden både generelt om dialogudvikling og specifikt om sygehusvæsenet.
Kapitel 8 har udelukkende et forståelsesorienteret formål og koncentrerer sig derfor om mulige
forklaringer på de forskellige udfald af de to dialogudviklingsforsøg. Øvrige diskussioner,
konklusioner og perspektiveringer er henlagt til kapitel 9.

8.2: Dialogteoretiske forklaringer
I det følgende diskuteres mulige forklaringer på de to vidt forskellige dialogudviklingsforløb
inden for rammerne af dialogteorien, dvs. de metateorier og domænespecifikke teorier, der ligger
til grund for dialogudviklingsmodellen.

8.2.1: Dialog og politik – et umage par?
Som tidligere beskrevet undrede jeg mig allerede fra start over møderækken hos afdelingssygeplejerskerne. Der var ingen åbenlys systematik i dagsordenen for de forskellige møder, og
jeg havde svært ved at gennemskue, om der var et overordnet formål med møderækken.
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I klinikrådsgruppen forholdt det sig ganske anderledes. Dagsordenen var klar, og der var ikke de
store divergenser i gruppemedlemmernes opfattelse af møderækkens overordnede formål, selv
om der var store divergenser i gruppemedlemmernes opfattelse af, hvordan klinikledelsen burde
betragte klinikrådet og dets funktion. Der var således i klinikrådsgruppen bred enighed om,
hvilke emner og problemstillinger, der burde tages op i klinikrådet, mens der var forskellige
opfattelser af, hvordan disse emner og problemstillinger skulle behandles.
Udover åbenlyse forskelle i de to møderækkers formål, var der også en anden, åbenlys forskel på
de to møderækker, nemlig omgivelsernes relation til det, der foregik på møderne. På afdelingssygeplejerskemøderne skulle der ikke tages beslutninger, som skulle meddeles videre til f.eks.
afdelingsledelse eller centerdirektion, ligesom der ikke på de møder, jeg observerede, fra
direktionsniveau eller lign. blev pålagt oversygeplejersken at tage bestemte emner op i
forbindelse med møderækken. Møderne havde karakter af at være rundbordsdiskussioner eller et
slags forum, hvor erfaringer kunne videregives, og hvor fælles problemer kunne tages op. Men et
egentligt ydre pres fra omgivelserne var der ikke. Man skulle sjældent stå til regnskab for nogen
om, hvad der foregik på møderne, og mødernes resultater skulle sjældent meddeles eksterne
interessenter. Afdelingssygeplejerskemøderne kunne derfor i høj grad foregå isoleret fra
omverdenen.
Lige modsat var det i klinikrådsgruppen. Her skulle der næsten konstant tages beslutninger, som
skulle meddeles centerdirektionen eller andre eksterne interessenter. Der var tale om væsentlige,
strategiske beslutninger – ofte beslutninger, der vedrørte økonomi eller kvalitet. Her stod man til
regnskab for eksterne interessenter og blev ofte pålagt fra f.eks. direktionsniveau at drøfte
bestemte emner, træffe beslutninger og meddele, hvilken beslutning man havde truffet i
klinikrådet, ligesom andre eksterne interessenter ofte skulle meddeles, hvad der foregik på
møderne. I klinikrådsgruppen var det således umuligt at isolere sig fra omverdenen.
Dialogudviklingsforsøgene har i dette projekt fundet sted i et politisk styret miljø, men i den ene
gruppe, afdelingssygeplejerskegruppen, har møderækken ikke været præget af det politiske
miljø, idet møderækken har kunnet isoleres fra omgivelserne. Modsat med klinikrådsmøderne,
hvor en række af de emner, klinikrådet skulle drøfte, vedrørte emner af mere eller mindre
politisk karakter.
Umiddelbart kunne man forvente, at det ville være vanskeligere at udvikle dialog i en gruppe,
hvor omverdenen har stor betydning. Især i et politisk miljø, hvor forhandlinger, skjulte dagsordener og politisk spil har stor betydning, idet man kunne forvente, at dialogen ville gøre
deltagerne sårbare, fordi man kan risikere at blotte sig. Dette understreges også af klinikråds355
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gruppens drøftelser om, hvorvidt der var en risiko ved dialogudviklingsforsøgene, idet nogle af
gruppemedlemmerne var bange for, at det, der blev sagt i en dialog, kunne misbruges af andre.
De fleste af klinikrådsmedlemmerne mente, at ”De 10 Bud for Dialog” kunne udbredes til andre
fora, men enkelte påpegede, at de mente, man ville komme til kort, hvis man som den eneste
overholdt budene i et forum, hvor der var ”bulldogs” til stede. Flere af klinikrådsmedlemmerne
påpegede, at der gælder andre regler for kommunikation på ”barrikaderne”, og at disse regler er
svære at ændre.
I klinikrådsgruppen var der tydelig forskel på de emner, som gruppen kunne drøfte forholdsvis
isoleret fra omverdenen, og på de emner, hvor gruppen var under indflydelse af eksterne
interessenter. Emner, der kun vedrørte interne forhold på klinikken, var således de emner, hvor
der først kunne spores en dialog. Metakommunikationsessionerne er et eksempel herpå, idet
metakommunikationen kunne foregå isoleret fra omverdenen (selv om metakommunikationen
fra tid til anden naturligvis godt kan vedrøre eksterne interessenter). Når dialogen først kunne
spores i forbindelse med metakommunikationsessionerne, kan det således hænge sammen med
emnets karakter, hvor eksterne aktører ikke havde indflydelse på drøftelserne, og hvor man
derfor ikke risikerede at blotte sig i forhold til eksterne interessenter.
Anderledes forholdt det sig med emner af politisk karakter, hvor der indirekte indgik eksterne
aktører i kommunikationen. Disse emner var de sværeste for klinikrådsgruppen at opnå dialog
omkring. F.eks. var næsten samtlige besparelsesdrøftelser præget af diskussion og debat, og selv
om gruppen langsomt nåede frem til en mere konstruktiv kommunikation omkring besparelser,
var det tydeligt, at det var svært at nå frem til en dialog. Når gruppen nærmede sig en dialog i
forbindelse med besparelsesdrøftelserne, drejede dialogen sig typisk om andre ting end den
centrale problemstilling. F.eks. havde klinikrådsgruppen i nogle tilfælde i forbindelse med en
drøftelse om besparelser en dialog omkring, hvordan centerdirektionen f.eks. skulle håndteres,
mens det var yderst vanskeligt for gruppen at udvikle en dialog omkring selve besparelsesproblematikken. I disse tilfælde var det endvidere tydeligt, at f.eks. centerdirektionen indirekte
indgik i drøftelserne som en slags ikke-tilstedeværende part i kommunikationen.
Som nævnt i kapitel 6 sætter Isaacs udviklingen af en ”container” som forudsætning for
udviklingen af en dialog. En sådan ”container” har til formål at fjerne en del af de elementer, der
kan forstyrre udviklingen af en dialog, herunder at etablere en psykologisk tryghed og intimitet i
form af blandt andet tillid gruppemedlemmerne imellem. ”Containeren” gør det muligt at
håndtere ”hot issues” (Isaacs, 1999).
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I klinikrådsgruppen var det tydeligt, at der relativt hurtigt blev etableret en ”container”, og at der
trods det høje konfliktniveau (eller måske rettere: i kraft af det høje konfliktniveau) var en høj
grad af tillid gruppemedlemmerne imellem. Det var dog lige så tydeligt, at ”containerens”
fundament blev rystet i forbindelse med drøftelsen af politisk betonede emner som f.eks.
besparelser, og at centerdirektionen indgik i kommunikationen som en ikke-tilstedeværende part,
der ikke var taget i ed på dialogens præmisser. Hvis alle deltagere i kommunikationen er enige
om, at der tilstræbes en dialog, vil man ikke gøre sig sårbar, men i det øjeblik, at der indgår
deltagere i kommunikationen, som ikke indgår på dialogens præmisser, vil man let risikere, at
nogle aktører udnytter situationen til egen fordel. Dermed bliver det heller ikke muligt blot
internt i gruppen at opretholde en dialog, fordi den indirekte tilstedeværelse af eksterne parter i
kommunikationen rokker ved ”containerens” fundament.
En mulig forklaring på, at det omkring visse emner var muligt for klinikrådsgruppen at nærme
sig en dialog, mens det var betydeligt sværere omkring andre emner, er således, at der ofte
omkring de politisk betonede emner vil være parter til stede indirekte i kommunikationen, og at
det gør det svært at opretholde den ”container”, der ellers med succes er oprettet omkring de
interne emner. Dialog og politik er således tilsyneladende et umage par, fordi dialogens
præmisser passer dårligt til det spil, der præger den politiske kommunikation.
Forklaringen er logisk, men logikken kan dog ikke overføres til afdelingssygeplejerskegruppen.
Her var der ingen emner, hvor eksterne parter indirekte deltog i kommunikationen, og emnerne
var af betydelig mindre politisk karakter end i klinikrådsgruppen. Alligevel lykkedes det ikke i
afdelingssygeplejerskegruppen at nå frem til en dialog. På trods af at afdelingssygeplejerskemøderne i høj grad var præget af emner, der kunne drøftes internt uden indblanding eller
indflydelse fra eksterne interessenters side, lykkedes det ikke at etablere en ”container” omkring
afdelingssygeplejerskernes kommunikation. Og samtidig lykkedes det alligevel sent i dialogudviklingsforløbet i glimt at nærme sig en dialog omkring de politisk betonede emner i
klinikrådsgruppen.
Der må således søges supplerende forklaringer på, hvorfor der ikke blev udviklet dialog i
afdelingssygeplejerskegruppen, mens det i glimt lykkedes i klinikrådsgruppen.
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8.2.2: Ydre pres kan facilitere læring
En supplerende forklaring kan findes i det ydre pres, der prægede de to grupper. Jf. ovenstående
var klinikrådsgruppen præget af et klart ydre pres, mens der stort set ikke var noget ydre pres på
afdelingssygeplejerskegruppen.
Som det fremgik af kapitel 3, kræver udviklingen af en dialogkompetence og især suspensionskompetencen overskridende læring svarende til læring på niveau 3 hos Bateson, hvor forudsætningerne og præmisserne for individets verdensbillede granskes og problematiseres, hvilket
indebærer metarefleksion, metalæring og metakognition (Hermansen, 1996; Illeris, 2000a).
Netop i Bateson’s læringsteori kan der findes en supplerende forklaring på de to forskellige
udfald af dialogudviklingsforsøgene, idet der kan laves en kobling mellem Bateson’s læringsteori og Bateson’s teori om double bind, som angiver en mulig teoretisk forklaring på vigtigheden af et ydre pres i en dialogudviklingsproces (Bateson, 1972).
Bateson binder ikke selv sin teori om læring sammen med sin teori om double bind, men giver
dog et fingerpeg om, at double bind kan være en afgørende drivkraft for læring. Den finske
læringsteoretiker Yrjö Engeström har i et forsøg på at opstille en læringsteori baseret på
Bateson’s og Vygotsky’s grundforståelser af læring fokuseret på double bind-situationens rolle
som drivkraft for overskridende læring (se f.eks. Engeström i Hermansen, 1998).
Double bind beskriver det tilsyneladende umulige dilemma, som låser individets reaktion fast,
for ligegyldigt hvad individet gør, vil det tilsyneladende være forkert eller have uheldige
konsekvenser. Double bind-situationer er således situationer, hvor individet som udgangspunkt
ikke kan ”vinde”.
Bateson’s klassiske eksempel på double bind er zen-mesteren, der siger til sin elev:
”If you say this stick is real, I will strike you with it. If you say this stick is not real, I
will strike you with it. If you don’t say anything, I will strike you with it.” (Bateson,
1972, p. 208).
Altså en tilsyneladende helt umulig situation for eleven. Bateson angiver dog selv et muligt svar
på dette dilemma:
”The Zen pupil might reach up and take the stick away from the master…” (Bateson,
1972, p. 208).
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Pointen er, at drivkraften til at bevæge subjektet fra læringsniveau 2 til læringsniveau 3 er double
bind, fordi den eneste løsning i en double bind-situation er at omdefinere konteksten og dermed
overskride betingelserne for læring på niveau 2.
Bateson stiller en række betingelser til double bind. Illeris sammenfatter dem således:
”Mere generelt kan en ’klassisk’ double bind situation således karakteriseres som et
tilbagevendende kommunikationsmønster der indebærer modsatrettede påbud eller
budskaber fra en person eller instans som den pågældende er afhængig af og ikke
kan undslippe.” (Illeris, 2000a, p. 47).
Ifølge Bateson er resultatet af en stadig double bind-situation enten skizofreni eller kreativ
adfærd. Skizofreni skal forstås både bogstaveligt og i overført betydning. I overført betydning
svarer skizofrenien til en slags dekobling – dvs. at man undslipper situationen ved ikke at være
mentalt til stede (Illeris, 2000a).
Men hvornår vil double bind-situationen medføre kreativ adfærd, dvs. et spring fra læringsniveau
2 til læringsniveau 3? Og hvornår vil den medføre ”skizofreni”? I Bateson’s eksempel med zenmesteren tvinges eleven til at tænke kreativt, hvis han vil undgå at blive slået. Men det er
Bateson selv, der fremkommer med løsningen – ikke eleven. Udfaldet kunne lige så vel have
været, at eleven havde opgivet – og var blevet slået. Bateson foretager ikke nogen diskussion af,
hvornår eleven tvinges til at tænke kreativt. Dermed får vi heller ikke hos Bateson nogen idé om,
hvornår en double bind-situation driver individet til overskridende læring. Vi får kun en
indikation af, at det langt fra er alle double bind-situationer, der vil drive individet til læringsniveau 3 – mens de fleste double bind-situationer vil drive individet til skizofreni og vanvid.
Overføres Bateson’s tanker om double bind og overskridende læring til de to dialogudviklingsforsøg, vil en mulig tese være, at et ydre pres kan være en væsentlig katalysator til kreativ adfærd
på læringsniveau 3.
Der kan ikke definitivt peges på, at der er flere double bind-situationer i den ene gruppe end i
den anden, idet double bind-situationer kan defineres på flere planer. Der kan være double bindsituationer i de emner, man diskuterer på møderne, og der kan være double bind-situationer i
selve kommunikationen. Hos afdelingssygeplejerskerne kunne en double bind-situation være
relateret til deres tanker omkring formålet med mødet. Det kan undre, at der har været stor
uenighed om formålet med mødet, og at frustrationerne blusser voldsomt op, når der spørges til
formålet med møderækken, og at der samtidig ikke er nogen, der har taget emnet op på møderne.
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En tænkt double bind-situation for en afdelingssygeplejerske, der er frustreret over møderækkens
forløb, kunne være: ”Hvis jeg siger noget, risikerer jeg at skabe splid og blive ildeset. Hvis jeg
ikke siger noget, vil jeg vedblive at være frustreret over møderækken.”
På klinikrådsmøderne er double bind-situationerne tydeligere. En tænkt parallel til eksemplet
ovenfor – med omvendt fortegn – kunne vedrøre måden at kommunikere på: ”Hvis jeg siger
noget nu, risikerer jeg, at diskussionen trækker ud, og at vi ikke når frem til en løsning. Hvis jeg
ikke siger noget, risikerer jeg at tabe på vegne af min klinik eller min faggruppe.” Men double
bind-situationer kan også findes på et andet plan, f.eks. i samtaler om besparelser: ”Hvis vi ikke
finder en besparelse i vores budget nu, får vi centerdirektionen på nakken – og beløbet bliver
alligevel trukket i vores budget til næste år. Hvis vi finder en besparelse, kan vi ikke leve op til
vores aktivitetsmål og får centerdirektionen på nakken – og besparelsen bliver alligevel
permanent til næste år.”
En væsentlig forskel på de to grupper er dog, at det i afdelingssygeplejerskegruppen var langt
nemmere at foretage en dekobling i double bind-situationer, end det var i klinikrådsgruppen, idet
klinikrådsgruppen var underlagt et ydre pres, som umuliggjorde dekoblingen, fordi eksterne
interessenter afventede og krævede tilbagemelding i form af en løsning på situationen. Hos
afdelingssygeplejerskerne var der i forbindelse med afdelingssygeplejerskemøderne derimod
ikke et ydre pres. De var ikke tvunget til at finde en løsning. Løsningen kunne derfor i højere
grad være dekobling – at double bind-situationen var noget, man levede med og ikke forsøgte at
løse. Der var ikke nogen gevinst i form af et lettet ydre pres, sådan som det var tilfældet i
klinikrådsgruppen. Og som det vil fremgå af afsnit 8.3, var der for afdelingssygeplejerskerne
måske ligefrem ulemper forbundet ved at indgå i en dialog om double bind-situationen i form af
sanktioner på grund af brud på kulturnormer, splid, konflikter etc.
En mulig forklaring på, hvorfor det trods politisk indflydelse og tilstedeværelsen af eksterne
parter, som indirekte deltager i kommunikationen, alligevel lykkedes klinikrådsgruppen at
udvikle dialog i glimt, samtidig med at det ikke lykkedes i afdelingssygeplejerskegruppen, er
altså, at et ydre pres på gruppen i double bind-situationer kan medvirke til at facilitere overskridende læring og dermed udvikle dialog.
Engeström peger i sin kobling af Bateson’s double bind-teori og Vygotsky’s kulturhistoriske
læringsteori på, hvordan double bind-situationer kan medvirke til at facilitere overskridende
læring (Engeström i Hermansen, 1998, p. 142 ff.):
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Allerførst skal der være en tilstand af nødvendighed. I denne nødvendighedens fase er der mange
alternative valgmuligheder, men situationen gør, at det er nødvendigt snart at foretage et valg. Så
kommer double bind-situationen, hvor dilemmaet bliver så presserende, at en handling er
nødvendig. For at finde ud af hvordan dilemmaet løses, må individet analysere situationen for at
finde en acceptabel løsning. Analysefasen bringer uvægerligt individet ind i en usikkerhedsfase.
Dernæst begynder individet den intensive handling for at løse dilemmaet og opnår dermed at
generere en ny model for problemhåndteringen. Endelig kommer så en fase, hvor modellen
overføres til andre, lignende vilkår (se også Hermansen, 1996, p. 159).
Overført til de to grupper kan man sige, at afdelingssygeplejerskerne på grund af det manglende
ydre pres aldrig kom ind i nødvendighedsfasen, og at der i denne gruppe ikke eksisterede double
bind-situationer, der kunne fungere som en katalysator for overskridende læring i denne gruppe.
Klinikrådsgruppen kom derimod ofte ind i nødvendighedsfasen, og i nogle tilfælde kom de
igennem alle ovennævnte faser. Gruppens udvikling af ”De 10 Bud for Dialog” er et eksempel
på, at de fra tid til anden nåede igennem alle faserne og konstruerede en model, som kunne overføres til andre, lignende situationer.
Selv om double bind-situationer alene ikke kan føre til dialog, tjener double bind-begrebet til en
yderligere forståelse af, hvorfor det trods politisk indflydelse og den indirekte tilstedeværelse af
eksterne parter i kommunikationen alligevel var muligt at udvikle dialog i glimt i klinikrådsgruppen, og hvorfor det trods manglende politisk indflydelse og deraf følgende gode muligheder
for at opbygge en stabil ”container” for dialogen, ikke lykkedes i afdelingssygeplejerskegruppen.

8.2.3: Kommunikationsrollerne i de to grupper
Kantor’s kommunikationsrollemodel blev som nævnt i kapitel 6 brugt som interventionsmiddel i
klinikrådsgruppen og fungerer her som endnu en brik i forsøget på at forstå de forskellige udfald
af dialogudviklingsprocessen i hhv. afdelingssygeplejerskegruppen og klinikrådsgruppen.
I klinikrådsgruppen var der ved dialogudviklingsforsøgenes start og i en stor del af dialogudviklingsprocessen overvægt af igangsættere og opponenter, men der var også nogle, der
fungerede godt som tilskuere, og tilskuerrollen blev i løbet af dialogudviklingsprocessen opøvet
hos flere af gruppemedlemmerne, blandt andet som følge af kommunikationsrollespillet og som
følge af indførelsen af en ordstyrerfunktion og en beslutning om, at såvel ordstyrer som de
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øvrige gruppemedlemmer skulle fungere som tilskuere. Tilhængere var der meget få af i
klinikrådsgruppen.
Denne indledende ubalance i gruppens kommunikationsrollesammensætning betød, at samtalen
ofte løb af sporet. Ofte kunne gruppen ikke huske diskussionens udgangspunkt. Samtidig betød
rigdommen af emner, der dukkede op i løbet af en diskussion, at gruppemedlemmerne let blev
forvirrede mht. hvad der skulle drøftes, og hvad det oprindelige emne var. Overvægten af
opponenter betød endvidere, at diskussionerne ofte trak ud, fordi opponenter – ligesom igangsættere – bringer nye emner og perspektiver ind i samtalen. Overvægten af igangsættere og
opponenter kan være én forklaring på, at gruppen var lang tid om at finde løsninger på problemer
– det var simpelt hen svært at fastholde fokus. Denne afsøgning af beslægtede problemstillinger
kan være fornuftig, da det kan tjene til at forhindre kikkertsyn og dermed dårlig problemløsning,
men hvis gruppen bliver forvirret og mister overblikket, er det også hæmmende for problemløsningen. Overvægten af opponenter bevirkede endvidere, at dialogen havde svære vilkår, idet
samtalerne ofte udviklede sig i retning af diskussioner og debatter, hvor konflikterne var
dominerende.
For klinikrådsgruppen var den umiddelbare løsning at fokusere mere på tilskuerrollen, da
tilskuerne har en dobbelt funktion i for det første at bevare overblikket over de emner, der dukker
op i løbet af samtalen, og i for det andet at fungere som mægler eller oversætter i en konflikt
mellem to aktører med forskellige verdensbilleder. Samtidig eksperimenterede gruppen med
kommunikationsrollerne, således at alle gruppemedlemmer opøvede sine svage roller og
nedtonede de stærkt dominerende, og også ind imellem dysfunktionelle roller.
Interventionsforsøgene i afdelingssygeplejerskegruppen stoppede så tidligt, at gruppen aldrig
nåede at stifte bekendtskab med Kantor’s kommunikationsrollemodel. Hos afdelingssygeplejerskerne var der ved dialogudviklingsforsøgenes start en betydelig overvægt af igangsættere
og tilhængere og næsten ingen opponenter og slet ingen tilskuere – i hvert fald ikke tilskuere, der
sagde noget højt. Denne skæve sammensætning var stabil hele vejen igennem dialogudviklingsforsøgene. Overvægten af igangsættere havde samme konsekvenser som i klinikrådsgruppen:
Forvirring, afsporing af samtalen etc. Overvægten af tilhængere betød, at synspunkter sjældent
blev udfordret. En sådan samtale vil lukke sig om sig selv. Hvis synspunkter ikke bliver
udfordret, vil der heller ikke blive stillet spørgsmålstegn ved eget eller andres verdensbilleder, og
man vil ligge langt fra en dialog – og for den sags skyld også fra en diskussion eller debat.
Kantor’s kommunikationsrollemodel kan således bidrage til en forståelse af de to vidt forskellige
dialogudviklingsforsøg på i hvert fald tre måder:
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For det første er det tydeligt, at man ved at diagnosticere en gruppes fordeling af
kommunikationsroller kan forudsige samtalens karakter. En overvægt af igangsættere og
opponenter vil føre gruppen i retning af diskussions- og debatsporet, mens en overvægt af
igangsættere og tilhængere alt andet lige vil føre til en samtale, der hverken befinder sig på
diskussions- og debatsporet eller på dialogsporet.
For det andet rummer kommunikationsrollemodellen en normativ anvisning i, at opøvelsen af en
gruppes svage kommunikationsroller er et væsentligt led i udviklingen af en dialog. Dette understøttes af forløbet i klinikrådsgruppen, hvor kommunikationsrollespillene og forsøget på at
etablere en formel tilskuerrolle i ordstyrerfunktionen, som skulle gå på omgang i gruppen, havde
en positiv effekt i gruppens udvikling af dialog.
For det tredje giver de to dialogudviklingsforsøg en indikation af, at opponentrollen er særdeles
væsentlig for udviklingen af en dialog. På samme måde som tilskuerrollen kan bidrage til
granskning af deltagernes verdensbilleder, har opponentrollen ligeledes en væsentlig funktion
som katalysator for den ”inquiry” og granskning af de verdensbilleder, der er til stede i en
samtale – og dermed for udviklingen af en dialog.
Dette kan være forklaringen på, at selv om klinikrådsgruppen på grund af det høje konfliktniveau
så ud til at ligge langt fra en dialog ved dialogudviklingsforsøgenes start, endte gruppen alligevel
med at udvikle dialog i glimt, netop fordi opponentrollen er rigt repræsenteret i gruppen, mens
det ikke lykkedes i afdelingssygeplejerskegruppen, hvor opponentrollen reelt ikke er
repræsenteret i samtalen. Der er således noget, der tyder på, at det er nemmere at tæmme
kommunikationen i en gruppe, hvor opponentrollen er overrepræsenteret, og føre
kommunikationen fra diskussions- og debatsporet over til dialogsporet, end det er at udvikle
dialog i en gruppe, hvor opponentrollen ikke er repræsenteret.
Dette giver yderligere en indikation af, at den kultur, hvori dialogen udvikles, er af stor
betydning for dialogudviklingens udfald, idet en gruppes kommunikationsrollesammensætning
kan være et resultat af og dermed en indikator på gruppens kultur. Dette forhold drøftes mere
indgående med udgangspunkt i kulturteorien i afsnit 8.3.
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8.2.4: Dialogudvikling i en optøet vs. en ikke-optøet gruppe
En tredje forklaring på de forskellige udfald af de to dialogudviklingsforsøg kan findes i Lewin’s
tre-fase-model for forandring, jf. kapitel 4, hvor forandringsprocessen opdeles i en optønings-, en
forandrings- og en genfrysningsfase.
Som nævnt i kapitel 4 har optøningsfasen i Schein’s anvendelse af Lewin til formål at skabe
motivation og villighed til forandring, hvilket blandt andet kan skabes, når forventninger om
resultater ikke indfries, eller gennem skabelse af psykologisk tryghed.
Af kapitel 4 fremgår det, at det er i optøningsfasen, at dialogdeltagerne skal aflære gamle
kommunikationsmønstre og udvikle en bevidsthed omkring kommunikationen og en indsigt i
dialog som kommunikationsform, og at der som led i dette skal skabes en bevidsthed omkring,
hvilke problemer den eksisterende kommunikationsform giver.
Betragtes forandringsprocessen som en kulturforandring, vil optøningsfasen normalt være af
betydeligt længere omfang end den tid, der var givet til optøningsfasen i dialogudviklingsmodellen og i de to dialogudviklingsforsøg – også selv om optøningsfasen i et vist omfang er
flettet sammen med forandringsfasen. Derfor er det heller ikke uden betydning, hvilken
problemerkendelse de to grupper havde ved dialogudviklingsforsøgenes start, idet problemerkendelse og optøning følges ad. Den indledende problemerkendelse hos grupperne har således,
jf. kapitel 4, betydning for, hvor stor en del af optøningen, man som facilitator skal forestå.
Forhistorien omkring forankringen af de to dialogudviklingsforsøg er en indikator for, hvor høj
grad af optøning der har været i de to grupper ved dialogudviklingsforsøgenes start. Efter
præsentationen af projektet for klinikledelserne i et af Rigshospitalets centre var det aftalen, at de
klinikledelser, som fandt projektet interessant og relevant, selv skulle henvende sig til mig, men
at jeg samtidig også kunne forsøge at ringe til dem. Dagen efter denne præsentation blev jeg
ringet op af overfysioterapeuten fra klinikrådsgruppen, som udviste stor interesse for projektet og
gav udtryk for, at klinikrådsgruppen havde nogle kommunikationsmæssige problemer, som de
håbede, at dialogudviklingsprojektet kunne medvirke til at løse. På det efterfølgende møde med
hele klinikrådsgruppen stod det klart, at det var en samlet gruppe, der var enige om, at gruppen
havde nogle kommunikationsmæssige problemer, men at ikke alle var enige om, at deltagelse i
dialogudviklingsprojektet var den bedste løsning. Det var dog en enig gruppe, der til slut
besluttede sig for at deltage i projektet.

364

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 8: Dialogudvikling i sygehusfeltet

Ingen andre klinikledere henvendte sig, og jeg kontaktede derefter de forskellige klinikledere for
at spørge til deres interesse i at deltage i projektet. Da jeg kontaktede oversygeplejersken i
afdelingssygeplejerskegruppen, tilkendegav hun ligeledes interesse for projektet med den
begrundelse, at man altid kunne blive bedre til at kommunikere, men hun nævnte ikke specifikke
problemer, som dialogudviklingsprojektet kunne bidrage til at løse. Oversygeplejersken
forelagde projektet for den samlede gruppe og meldte tilbage, at gruppen gerne ville deltage i
projektet. Hun så dog ingen grund til at samle gruppen til et indledende møde inden projektets
start og syntes, at projektbeskrivelsen gav et fuldt ud tilstrækkeligt billede af projektet, og at
eventuelle spørgsmål kunne drøftes i forbindelse med den første mødeobservation og i øvrigt
løbende i dialogudviklingsprocessen.
På den baggrund er en nærliggende forklaring på forløbet i de to grupper, at klinikrådsgruppen
qua deres erkendelse af kommunikationsmæssige problemer og qua deres selvhenvendelse til
mig allerede var godt inde i optøningsfasen ved dialogudviklingsforsøgenes start. Afdelingssygeplejerskegruppen var derimod næppe optøet, idet de ikke på forhånd havde nogle erkendte
problemer med kommunikationen – i hvert fald ikke på kollektivt plan. Efterfølgende – og
tydeligst i forbindelse med 1. metakommunikationsession, hvor gruppemedlemmerne drøftede
formålet med møderækken – var det tydeligt, at der på det individuelle plan var en vis
konstatering af, at der var problemer omkring møderækken, men der var ikke – som i klinikrådsgruppen – en kollektiv optøning, hvor gruppen som helhed var nået til enighed omkring tilstedeværelsen af problemer, som dialogudviklingsforsøgene kunne medvirke til at afhjælpe.
Der har således været markant forskel på de to grupper ved dialogudviklingsforsøgenes start, og
en begyndende optøning i form af såvel individuel som kollektiv problemerkendelse i
klinikrådsgruppen kan være forklaringen på, at der her i glimt udvikledes dialog, mens afdelingssygeplejerskegruppen aldrig nåede igennem optøningsfasen.

8.2.5: Sammenfatning
Sammenfattende kan der altså inden for rammerne af dialogteorien og de teorier, der i øvrigt
ligger til grund for dialogudviklingsmodellen, peges på følgende forklaringer på de vidt
forskellige udfald af de to dialogudviklingsprocesser:
•

Opbygningen af en ”container” for dialogen er lettere, hvis gruppen kan fungere
isoleret fra omverden. Emner og problemstillinger af politisk karakter, hvor
eksterne interessenter indirekte deltager i dialogen, fordi der på et senere tidspunkt
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skal kommunikeres med disse, er de emner, hvor det er sværest at udvikle dialog.
Dette kan være forklaringen på, at det i klinikrådsgruppen tydeligt er lettest at
udvikle dialog omkring interne problemstillinger. Det kan også være forklaringen
på, at dialogen i klinikrådsgruppen først viser sig i forbindelse med metakommunikationsessionerne, hvor det er gruppens kommunikation og dermed
primært interne problemstillinger, der drøftes.
•

På trods af at afdelingssygeplejerskegruppen næsten udelukkende drøftede interne
problemstillinger,

hvor

eksterne

interessenter

ikke

indirekte

deltog

i

kommunikationen, lykkedes det ikke i denne gruppe at udvikle dialog, og
ovenstående forklaring kan derfor ikke stå alene. Noget tyder på, at selv om det i
klinikrådsgruppen var sværest at udvikle dialog omkring de politisk betonede
emner, så var det ydre pres samtidig en tilskyndelse til at udvikle dialog.
Klinikrådsgruppen befandt sig hyppigt i en double bind-situation bestående af
umulige dilemmaer, som krævede en løsning. Sådanne double bind-situationer kan
ifølge Bateson fungere som katalysatorer for den overskridende læring, der er
nødvendig for at udvikle dialog. Det ydre pres på klinikrådsgruppen betød, at der
var en tydelig gevinst ved at finde løsninger på disse double bind-situationer, mens
den mere lukkede afdelingssygeplejerskegruppe ikke havde samme tilskyndelse og
derfor i højere grad valgte dekobling som løsning på double bind-situationer. En
mulig forklaring er således, at et ydre pres er med til at skabe overskridende læring,
som igen kan fungere som katalysator for dialogudviklingen, mens et manglende
ydre pres i forbindelse med double bind-situationer hyppigere fører til dekobling,
hvorved der opstår langt færre muligheder for overskridende læring og dermed
færre muligheder for at udvikle en dialogkompetence. Sammenfattende er der
tilsyneladende tale om to modsatrettede mekanismer, hvor det på den ene side er
sværere at udvikle dialog omkring politisk betonede problemstillinger, hvor
eksterne interessenter indirekte bliver parter i dialogen, mens dette ydre pres på den
anden side netop virker som katalysator for overskridende læring og dermed for
dialogudviklingen.
•

Kommunikationsrollesammensætningen i gruppen er afgørende for dialogudviklingens muligheder. Ved dialogudviklingsforsøgenes start havde jeg en
formodning om, at det ville være lettere at udvikle dialog i afdelingssygeplejerskegruppen end i klinikrådsgruppen pga. den markante forskel i konfliktniveauet i de
to grupper. Den til tider meget konfliktfyldte kommunikation med tendens til
skyttegravskrige i klinikrådsgruppen harmonerede tilsyneladende dårligt med
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dialogteoriens tankegang om ”det fælles tredje” som målet for kommunikationen,
og derfor forventede jeg, at dialogudviklingen ville have lettere kår i den mere
konsensusprægede kommunikation i afdelingssygeplejerskegruppen. Der er en
direkte sammenhæng mellem det forskellige konfliktniveau og kommunikationsrollesammensætningen i de to grupper, idet den konfliktfyldte kommunikation i
klinikrådsgruppen hang sammen med en overvægt af opponenter, mens den
konsensusprægede kommunikation i afdelingssygeplejerskegruppen hang sammen
med en overvægt af tilhængere. Noget tyder på, at det er lettere at udvikle dialog i
en gruppe, hvor der er en overvægt af opponenter, end i en gruppe, hvor der er
overvægt af tilhængere og næsten ingen opponenter. Igen er der tale om to modsatrettede mekanismer: Tilstedeværelsen af opponenter betyder, at dialogudviklingen
har svære kår, fordi opponenterne ofte kommer til at afspore samtalen ved at bringe
nye argumenter og synspunkter ind i samtalen, og fordi opponenter qua deres
kritiske holdning ofte bringer konflikter op til overfladen. På den anden side spiller
opponenterne en væsentlig rolle, idet de bidrager til den spørgende holdning og
granskning af de verdensbilleder, der er repræsenteret i kommunikationen, som er
nødvendig for dialogudviklingen. Også tilskuerrollen er væsentlig, idet tilskuere
ligeledes bidrager til granskning og en spørgende holdning, og idet tilskuere kan
bidrage til at tæmme de ”bivirkninger”, en overvægt af opponenter og igangsættere
giver i kommunikationen. Sammenfattende vil en overvægt af opponenter ofte
medføre samtaler, der bevæger sig ad diskussions- og debatsporet, og selv om
klinikrådsgruppen indledningsvis så ud til at ligge langt fra dialogsporet, så er det
tilsyneladende nemmere at tæmme kommunikationen i en gruppe, hvor opponentrollen er overrepræsenteret, og føre kommunikationen fra diskussions- og debatsporet over til dialogsporet, end det er at udvikle dialog i en gruppe som afdelingssygeplejerskegruppen, hvor kommunikationen er mere konsensuspræget, og hvor
der er en overvægt at tilhængere og et markant fravær af opponenter.
•

Endelig kan en væsentlig forklaring på de forskellige udfald af de to
dialogudviklingsforsøg søges i den grad af optøning, der havde fundet sted i de to
grupper ved dialogudviklingsforsøgenes start. Et erkendt problem betyder, at
optøningsprocessen er begyndt, og at facilitator derfor ikke skal forestå så stor en
del af optøningsprocessen. I klinikrådsgruppen var der både individuelt og
kollektivt en erkendelse af kommunikationsmæssige problemer, mens der i
afdelingssygeplejerskegruppen måske nok var erkendelser om kommunikationsmæssige problemer (eller andre problemer i forbindelse med møderækken), men
hvor der på det kollektive niveau ikke var nogen problemerkendelse. At dialog367

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 8: Dialogudvikling i sygehusfeltet

udviklingen lykkes bedre i klinikrådsgruppen end i afdelingssygeplejerskegruppen
kan således skyldes, at klinikrådsgruppen var delvist optøet ved dialogudviklingsforsøgenes start, mens afdelingssygeplejerskegruppen først skulle optøs i
forbindelse med dialogudviklingen (og aldrig nåede igennem optøningsprocessen),
hvorfor der skulle have været afsat længere tid til og sat større fokus på optøningsprocessen i denne gruppe.
En andenordensanalyse af de to dialogudviklingsforsøg inden for rammerne af dialogteorien og
de teorier, der i øvrigt ligger til grund for dialogudviklingsmodellen, kan således pege på nogle
centrale pointer, der kan bidrage til forståelsen af årsagen til de vidt forskellige udfald af dialogudviklingsforsøgene.
Selv om ovenstående pointer er centrale, kan der ved hjælp af supplerende teorier, som har en
klar relation til dialogudviklingsmodellen, gives større forklarings- og forståelseskraft. I det
følgende søges der derfor uden for dialogteoriens rammer. Primært med udgangspunkt i
læringsteorien søges der supplerende og dybere forklaringer, der kan øge forståelsen for dialogudviklingsprocessen i de to grupper.

8.3: Læringsteoretiske forklaringer
I kapitel 3 blev dialog koblet sammen med overskridende læring, idet den suspension, der er
nødvendig, for at man kan udvikle en dialog, kræver en overskridelse af tidligere udviklede
forståelser og disse forståelsers præmisser, dvs. en læring svarende til læring på niveau 3 hos
Bateson eller overskridende læring hos Piaget (se afsnit 3.4.1).
I det følgende vil jeg med udgangspunkt i Argyris & Schön’s teori om organisatorisk læring
folde andenordensanalysen i afsnit 8.2 yderligere ud og pege på supplerende, mulige årsagsforklaringer på de forskellige resultater af dialogudviklingsprocessen i de to grupper. Læringsteorien kan kaste lys over dialogudviklingsprocessens mulige barrierer, herunder de læringsmæssige barrierer, der er forbundet med suspension. Læringsteorien kan også give supplerende
forståelse af den kontekst, dialogudviklingen har fundet sted i.
Forklaringskraften i Argyris & Schön’s teori om organisatorisk læring i forhold til andenordensanalysen af dialogudviklingsforløbene i de to grupper ligger primært i koblingen mellem
aktørernes verdensbilleder og deres handlinger. Teorien bidrager på i hvert fald tre væsentlige
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områder: For det første bidrager teorien til forståelse af sammenhængen mellem aktørernes
verdensbillede og deres reaktion i forbindelse med dialogudvikling i form af defensive rutiner.
For det andet fremhæver Argyris & Schön også, hvordan organisationens strukturelle og
adfærdsmæssige karakteristika kan virke hhv. fremmende og hæmmende på samspillet mellem
individuel og organisatorisk læring (Argyris & Schön, 1996). Der kan således peges på en række
årsager til, at læring på individniveau ikke manifesterer sig på organisationsniveau – eller
overført til dialogudviklingsproblemstillingen kan der peges på en række strukturelle og
kulturelle årsager til, at en dialogkompetence, der er udviklet på individniveau, ikke manifesterer
sig på det kollektive plan i gruppen.
For det tredje bidrager teorien til at give et fingerpeg om, i hvilken retning aktørernes verdensbillede skal ændres, hvis vilkårene for dialogudvikling skal bedres. Som nævnt vil der i dette
kapitel primært blive lagt vægt på det forståelsesorienterede formål, mens de mere normative
diskussioner er henlagt til kapitel 9.

8.3.1: Argyris & Schön’s teori om organisatorisk læring
Grundstammen i Argyris & Schön’s læringsteori er sammenhængen mellem en aktørs tænkemønster, værdier, grundlæggende antagelser etc. og aktørens handlinger i en given situation.
Argyris & Schön deler aktørens handlestrategier op i to elementer: ”Espoused theories” eller de
fremsatte handlingsteorier, som er den del af aktørens handlestrategi, der fremføres for at
forklare eller retfærdiggøre et givent handlemønster, og ”theories-in-use” eller de anvendte
handlingsteorier, som er den del af aktørens handlestrategi, der reelt – og ofte ubevidst –
determinerer aktørens handlinger (Argyris & Schön, 1996).
Argyris & Schön definerer læring som det at opdage og rette fejl (Argyris & Schön, 1996).
Derfor vil det kun være situationer, hvor en handling ikke fører til den forventede konsekvens,
der udgør læringssituationer. I disse læringssituationer skelner Argyris & Schön mellem single
loop- og double loop-læring, jf. figur 8.1.
Single loop-læring er en instrumentel form for læring, hvor løsninger på problemer/fejl findes
inden for individets eksisterende forståelsesramme og værdisystem. Double loop-læring finder
sted, når individet overskrider den eksisterende forståelsesramme og foretager ændringer i de
værdier, der styrer individets handlemønster (Argyris, 1977, 1992; Argyris & Schön, 1996).
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Deuterolæring er en særlig form for double loop-læring, der betegner individets og
organisationens evne til at lære at lære.

Match
Styrende variable

Handlinger

Konsekvenser

Mismatch

Single-loop
Double-loop

Figur 8.1: Single- og double loop-læring
Kilde: Illeris, 2000a, p. 127 – egen oversættelse

Der er ikke – hverken på individniveau eller på organisationsniveau – nødvendigvis kongruens
mellem de udsagte og anvendte teorier. F.eks. vil organisationsdiagrammer ofte indeholde
implicitte udsagte teorier, som ikke stemmer overens med det faktiske handlemønster i
organisationen. På samme måde vil der ofte være inkongruens mellem de handlingsværdier,
individet udtrykker, og de handlingsværdier, som individet faktisk handler på baggrund af
(Argyris & Schön, 1996).
Individet vil dog sjældent være sit ”hykleri” bevidst, fordi mennesker i den vestlige kultur ifølge
Argyris & Schön handler ud fra nogle alment accepterede værdier (theories-in-use), et slags
”master program”, der indeholder nogle værdier, som altså kan genfindes hos næsten alle
individer, om end der kan være forskel på, hvordan det enkelte individ vægter hver enkelt værdi.
Disse værdier betyder ifølge Argyris & Schön, at vi er ”programmerede” til ikke at reflektere
over egne handlinger og derfor ikke opdager en evt. inkongruens mellem espoused theories og
theories-in-use. Og hvis vi opdager, at der er inkongruens, er vi programmerede til ikke at
udtrykke det, da det kan virke truende eller pinligt. På den måde er inkongruensen ikke-diskuterbar (Argyris & Schön, 1996).
Disse værdier, som tilsammen udgør det, Argyris & Schön kalder Model I-adfærd, fremgår af
figur 8.2 (Argyris & Schön, 1996):
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Action Strategies

Define goals and try to
achieve them
Maximize winning and
minimize losing
Minimize generating or
expressing negative feelings

Be rational

Design and manage the environment unilaterally (be
persuasive, appeal to larger goals etc.)
Own and control the task (claim ownership of the task,
be guardian of the definition and execution of the task)
Unilaterally protect yourself (speak in inferred
categories accompanied by little or no directly
observable data, be blind to impact on others and to
incongruity; use defensive action such as blaming,
stereotyping, suppressing feelings, intellectualizing)
Unilaterally protect others from being hurt (withhold
information, create rules to censor information and
behavior, hold private meetings)
Figur 8.2: Model I-adfærd ifølge Argyris & Schön
Kilde: Egen tilvirkning efter Argyris & Schön, 1996, p. 93

Ifølge Argyris & Schön er Model I-adfærd særdeles hyppig, ikke mindst når emnerne opleves
som værende følsomme, ubehagelige eller truende. Model I-adfærden underbygges af de sociale
dyder, som individer i den vestlige kultur opdrages til at udvise. Nogle af disse sociale dyder
fremgår af figur 8.3:

Model I Social Virtues
Help and Support

Respect for Others
Strength

Honesty
Integrity

Meanings of the
Model I Social Virtues
Give approval and praise others. Tell others
what you believe will make them feel good
about themselves. Reduce their feeling of
hurt by telling them how much you care
and, if possible, agree with them that the
others acted improperly.
Defer to other people; do not confront their
reasoning or actions.
Advocate your position in order to win.
Hold your own position in the face of
advocacy. Feeling vulnerable is a sign of
weakness.
Tell other people no lies, or tell others all
you think and feel.
Stick to your principles, values, and beliefs.

Figur 8.3: Sociale dyder, der understøtter Model I-adfærd
Kilde: Egen tilvirkning efter Argyris & Schön, 1996, p. 120

En sådan Model I-adfærd og de understøttende sociale dyder har som nævnt flere konsekvenser:
For det første vil budskaber ofte være inkonsistente, da fremsatte og anvendte teorier ofte er
inkongruente. For det andet vil man handle, som om de ikke er inkongruente. For det tredje vil
man gøre de inkonsistente budskaber ikke-diskuterbare. Og for det fjerde vil man gøre det ikkediskuterbare ikke-diskuterbart (Argyris & Schön, 1996).
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Disse defensive rutiner er en effektiv barriere for double loop-læring. I et interventionsforløb,
hvor hensigten er at facilitere overskridende læring, må man derfor forvente at støde på en del
defensive rutiner, ligesom man også må forvente perioder med uro og modstand. Overskridende
læring kan være smertefuldt, forbundet med frustrationer og skabe utryghed (Illeris, 2000a).
Ifølge Argyris & Schön vil en Model I-adfærd og de defensive rutiner, der knytter sig hertil, altså
være hindrende for double loop-læring. Vejen til double loop-læring går ifølge Argyris & Schön
igennem en Model II-adfærd, der består af tre styrende variable. Disse variable er ikke
antonymer til de variable, der udgør en Model I-adfærd, og dermed udelukker en Model IIadfærd ikke nødvendigvis de styrende variable, der ligger til grund for en Model I-adfærd
(Argyris, 1977; Argyris & Schön, 1996). De tre variable i en Model II-adfærd fremgår af figur
8.4:

Governing variables

Action Strategies

• Design situations where participants can be origins
of action and experience high personal causation
• Task is jointly controlled
• Protection of self is a joint enterprise and oriented
toward growth
• Bilateral protection of others
Figur 8.4: Model II-adfærd ifølge Argyris & Schön
Kilde: Egen tilvirkning efter Argyris & Schön, 1996, p. 118

Valid information
Free and informed choice
Internal commitment to the
choice and constant
monitoring of its
implementation

Disse styrende variable er i sig selv ikke særligt sigende for, hvad det er for en konkret adfærd,
der fordres af individerne, men ligesom for Model I-adfærd opstiller Argyris & Schön nogle
sociale dyder, der understøtter en Model II-adfærd, jf. figur 8.5:
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Meanings of the
Model II Social Virtues

Increase the other’s capacity to confront
their own ideas, to create a window into
their own mind, and to face the unsurfaced
assumptions, biases, and fears that have
informed their actions toward other people.
Attribute to other people a high capacity for
Respect for Others
self-reflection and self-examination without
becoming so upset that they lose their
effectiveness and their sense of selfresponsibility and choice. Keep testing this
attribution.
Advocate your position and combine it with
Strength
inquiry and self-reflection. Feeling
vulnerable while encouraging inquiry is a
sign of strength.
Encourage yourself and other people to
Honesty
make public tests of their ability to say
what they know yet fear to say. Minimize
what would otherwise be subject to
distortion and cover-up of the distortion.
Advocate your principles, values, and
Integrity
beliefs in a way that invites inquiry into
them and encourages other people to do the
same.
Figur 8.5: Sociale dyder, der understøtter Model II-adfærd
Kilde: Egen tilvirkning efter Argyris & Schön, 1996, p. 120
Help and Support

Det er væsentligt at pointere, at hvor Model I-adfærden udspringer af talrige empiriske undersøgelser, så er Model II-adfærden et normativt, ikke empirisk-funderet forsøg på at opstille en
alternativ adfærdsmodel, der kan løse de læringsproblemer, der ligger i Model I-adfærdsmodellen.
Det er en udbredt opfattelse, at double loop-læring er en ”bedre” form for læring end single looplæring (se f.eks. Dahl et al, 2002, hvor der argumenteres for, at Argyris & Schön arbejder ud fra
en forestilling om, at ”konstant doubleloop-læring i sig selv er et gode for den enkelte og
1

organisationen”). Det er dog ikke et argument, man finder hos Argyris & Schön .
For det første forudsætter double loop-læring, at der er handle- og problemløsningsmønstre at
ændre på, og disse handle- og problemløsningsmønstre opbygges i single loop-processer. For det
andet vil et overdrevent fokus på double loop-processer uvægerligt føre til forvirring,
1

På et ph.d.-kursus i Rødvig i november 2001 gav Chris Argyris følgende jordnære eksempel på, at double loop-processer ikke
altid er af det gode: “If I ask you for directions to the nearest rest room I do not want to engage in a double loop-process having
to answer questions like: ‘Well, are you sure it is a rest room you are looking for?’ I really do want directions to the nearest rest
room!”
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desorganisering, usikkerhed og manglende identitetsfølelse, da der i så fald aldrig vil blive
etableret en struktur eller en stabilitet i individets lærings-, handle- og tænkemønster eller i
organisationens kultur (Illeris, 2000a; Morsing, 1995). For det tredje må double loop-processer
efterfølges af single loop-processer, da målet er at bruge den nye viden eller den nye erkendelse
til noget. Double loop-læring kan facilitere en nødvendig omstrukturering i individets
værdisystem, men det er ikke ensbetydende med, at man skal ”double loope” hele tiden – det er
nødvendigt med perioder med relativt stabile strukturer (Argyris & Schön, 1996).
Argyris & Schön argumenterer for, at problemløsning pr. automatik, altså i single loopprocesser, kan være en barriere for nødvendig double loop-læring. Årsagen er, at hvis problemet
ligger i nogle ”forkerte” antagelser, som ikke anfægtes, så vil en single loop-problemløsningsproces reproducere problemet igen og igen (Argyris & Schön, 1996). Omvendt er der ingen
grund til at kaste sig ud i double loop-læringsforløb, hvis problemet udmærket kan løses ved en
single loop-proces. Pointen hos Argyris & Schön er derfor ikke, at double loop-læring er bedre
end single loop-læring, men at double loop-processer ind imellem er nødvendige, og at
organisationsmedlemmerne derfor skal have en double loop-kompetence, som kan ”iværksættes”, når det er nødvendigt.
Når Argyris & Schön så alligevel fremhæver nødvendigheden af double loop-processer og
udviklingen af en Model II-adfærd, hænger det sammen med, at man ved at udvise en Model IIadfærd vil være bevidst om, hvad en Model I-adfærd hhv. en Model II-adfærd har af læringsmæssige konsekvenser. Med en Model I-adfærd vil man derimod ikke være bevidst om sine
handlinger, men ubevidst reproducere og forsegle de tanke- og handlemønstre, der ligger i Model
I-adfærden. Dermed risikerer man så at sige, at Model II-problemer løses med en Model Iadfærd, hvorved problemerne ikke løses. En Model II-adfærd udelukker ikke single loop-læring,
mens en Model I-adfærd udelukker double loop-læring.

8.3.2: Diskussion af Argyris & Schön’s teori om
organisatorisk læring
I det følgende diskuteres Argyris & Schön’s teori om organisatorisk læring, idet der dels kan
fremføres en række kritikpunkter mod Argyris & Schön’s teori, og dels er der en række
kritikpunkter, som ofte fremføres mod Argyris & Schön’s teori, som jeg ikke er enig i.
Argyris & Schön kritiseres for det første ofte for at være meget rationelt orienterede og nærmest
utopiske i deres opstilling af de styrende variable under en Model II-adfærd. Kritikken rettes ofte
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imod det forhold, at valid information og frit og informeret valg (se figur 8.4) forudsætter
fuldkommen viden om alle handlingsalternativer, og at der på den baggrund foretages et rationelt
valg mellem disse handlingsalternativer (se f.eks. Fredslund, 2001).
En sådan ”economic man”-lignende tankegang mener jeg dog ikke, at der er tale om hos Argyris
& Schön. Argyris & Schön ekspliciterer generelt ikke deres teoretiske ståsted, men henviser dog
til Bateson, og der er tydelige paralleller til både Bateson og Piaget. I alle tre modeller skelnes
der mellem den form for læring, som finder sted inden for samme verdensbillede eller
forståelsesramme, og den læring, som overskrider den eksisterende forståelsesramme. Det er
også tydeligt, at der især hos Argyris, men til dels også hos Schön er tydelige paralleller til
gestaltpsykologien og Lewin (Argyris, 1977, 1985, 1992; Argyris & Schön, 1996).
Jeg mener, at denne inspiration fra gestaltpsykologien blandt andet viser sig i de sociale dyder,
som kobles sammen med en Model II-adfærd, og jeg mener derfor ikke, at tankegangen bag
Argyris & Schön’s teori er rationel i epistemologisk forstand, hvor valg træffes rationelt på
baggrund af fuldkommen viden etc. Af de sociale dyder, som Argyris & Schön fremhæver som
understøttende for en Model II-adfærd, fremgår det blandt andet, at det i dette læringssystem
anses for hjælpsomt og fremmende for double loop-læringsprocesser, hvis den enkelte aktør
bidrager til at bevidst- og tydeliggøre de antagelser, bekymringer etc., som ligger til grund for
forskellige handlestrategier. Jeg mener derfor ikke, at Argyris & Schön sidestiller valid viden
med f.eks. objektiv viden, ligesom jeg heller ikke mener, at et frit og informeret valg er at
sidestille med et rationelt valg, som forudsætter fuldkommen information. Derimod mener jeg, at
der kan ses en parallel mellem de sociale dyder, der ifølge Argyris & Schön understøtter en
Model II-adfærd, og f.eks. kompletteringsbegrebet inden for gestaltpsykologien og
fænomenologien, hvor valid viden er den viden, der med rimelighed kan overføres fra en
tidligere situation til en nuværende situation. I den forstand handler fremskaffelsen af valid viden
ikke om fremskaffelsen af objektiv viden, men om at dele tanker, informationer, følelser etc.
med andre, således at de data, der bruges til at definere et problem og finde en løsning, dels
bliver bevidstgjort, dels bliver gjort til genstand for granskning og problematisering.
Det betyder dog ikke, at Argyris & Schön’s læringsteori er uproblematisk.
For det første er Argyris & Schön’s Model II-adfærdsmodel problematisk. Argyris & Schön
fremhæver selv, at de på baggrund af empiriske undersøgelser kan konkludere, at over 95% af
aktørerne i organisationer er bærere af en Model I-adfærd (Argyris & Schön, 1996), og at deres
Model I-model er baseret på empiriske undersøgelser. Deres Model II-model er derimod
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normativ og fremstår således relativt hypotetisk, hvilket Argyris & Schön selv gør opmærksom
på:
”Since O-II learning systems are rare phenomena, we will not be able to provide
rich descriptions of actual examples of them as we could do for O-I learning systems.
Neither of the authors knows of an organization that has a fully developed Model OII learning system, nor are we aware of any literature that offers a full description of
such a system. In addition, we believe that our intervention theory for the transition
from O-I to O-II learning systems is also extremely primitive. The best that we are
able to do is to present cases of the beginnings of Model O-II learning systems in
various settings in which we have worked.” (Argyris & Schön, 1996, p. 112).
Konsekvensen heraf er ikke kun, at Model II-adfærdsmodellen fremstår knap så gennemarbejdet
som Model I-adfærdsmodellen, men også at det ikke hos Argyris & Schön klart fremgår,
hvordan man gennem intervention kan skabe forandringer fra Model I-adfærd til Model IIadfærd, og hvordan man dermed skaber et system, hvor double loop-læring kan finde sted.
Argyris & Schön fremkommer kun med få værktøjer hertil (der dog alle har det til fælles, at de
sigter mod at gøre aktørerne bevidste om det individuelle og det organisatoriske læringssystem),
og der mangler klare handlingsanvisninger.
For det andet kan de to adfærdsmodellers universelle gyldighed forekomme problematisk. Kan
det f.eks. godtages, at stort set alle i den vestlige verden er bærere af en Model I-adfærd? I så
fald mangler der en diskussion af, hvoraf Model I-adfærden udspringer. Argyris & Schön
argumenterer for, at Model I-adfærden afspejler almene værdier i den vestlige verden og derfor
er noget, der indlæres tidligt. Herfra kan der ses paralleller til argumentet om, at diskussionsformen tidligt læres som den ”rigtige” måde at kommunikere på (jf. kapitel 3). Om end det kan
forekomme vel kategoriserende, så må det dog siges, at Argyris & Schön’s Model I-adfærdsmodel rummer træk og argumenter, som let genfindes i organisationer – og i øvrigt i en lang
række andre sammenhænge, hvor aktører interagerer med hinanden. Og i øvrigt også i en række
organisationsteorier. F.eks. kan den forventning om rationel adfærd, der ligger i Model Iadfærdsmodellen, genfindes i eksempelvis den institutionelle og den nyinstitutionelle teoris
påpegning af, at en del af organisationers adfærd kan forklares ud fra et forsøg på at tilpasse sig
omgivelsernes forventninger om rational adfærd.
For det tredje fremstår sammenhængen mellem individuel læring og organisatorisk læring uklar.
Argyris & Schön bidrager til en øget forståelse af, hvordan defensive rutiner kan være
hæmmende for en forandring i retning af en Model II-adfærd og i retning af double loop-læring,
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men de gør ikke meget ud af at diskutere de mekanismer, der kan være hæmmende for, at
individuel læring manifesterer sig på det kollektive niveau – eller hvordan disse barrierer
håndteres eller fjernes. Argyris & Schön påpeger dog, at det er nødvendigt at underbygge
læringen med strukturelle og kulturelle elementer, således at læringen understøttes på såvel
artefakt- som værdiniveau:
”In order to become organizational, the learning that results from organizational
inquiry must become embedded in the images of organization held in its members’
minds and/or in the epistemological artifacts (the maps, memories, and programs)
embedded in the organizational environment.” (Argyris & Schön, 1996, p. 16).
Som et fjerde punkt kan der rejses en kritik mod Argyris & Schön’s topstyringstankegang.
Argyris & Schön fremfører, at en intervention i retning af udvikling af Model II-adfærd skal
være topstyret, og at forandringen starter hos lederen. Det er en væsentlig pointe, at den, der
formelt forestår forandringen fra et Model I-læringssystem til et Model II-læringssystem, må
beherske en Model II-adfærd, men det forekommer som en temmelig langvarig og meget sårbar
proces, hvis forandringen kun kan starte hos ledelsen. Argumentet hos Argyris & Schön er
tilsyneladende, at en ændring i en organisations læringssystem i retning af Model II-adfærd,
kræver en facilitering, og at der derfor må være tale om planlagte, topstyrede forandringsprocesser. Spørgsmålet er dog imidlertid, om det ikke er sandsynligt, at sådanne forandringer kan
ske på andre måder? Ifølge Bateson kan en sådan forandring f.eks. ske i krisesituationer, hvor
individet eller organisationer står i en tilsyneladende uløselig double bind-situation. En anden
mulighed for facilitering af sådanne forandringsprocesser er, at forandringen initieres nedefra
eller lokalt i en organisation. Som det vil fremgå af afsnit 8.3.3, kan dialogudvikling sidestilles
med double loop-processer, og netop i dialogudviklingsforsøgene lykkedes det i klinikrådsgruppen i glimt at udvikle dialog decentralt med en ekstern facilitator, hvilket kunne være en
indikator på, at sådanne forandringsprocesser godt kan initieres nedefra i organisationen. På den
anden side viste dialogudviklingsforsøgene i klinikrådsgruppen, at det var sværest at udvikle
dialog omkring de emner, hvor en øvre ledelse, f.eks. centerdirektionen, indirekte indgik i
kommunikationen, idet de efterfølgende skulle have en tilbagemelding på baggrund af
klinikrådsgruppens drøftelser. Det er ikke usandsynligt, at dette billede havde set anderledes ud,
og at det havde været nemmere at udvikle dialog i klinikrådsgruppen, hvis centerdirektionen
havde taget initiativ til og havde været involveret i dialogudviklingsforsøgene. Alt i alt har
Argyris & Schön muligvis en pointe i, at forandringsprocesser, der sigter mod udviklingen af et
Model II-læringssystem, har større mulighed for succes, hvis de initieres fra centralt ledelseshold, men der kan også peges på andre muligheder for initieret udvikling af Model II-læringssystemer eller ikke-planlagte double loop-læringsprocesser.
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Som et sidste diskussionspunkt i forhold til Argyris & Schön’s teori om organisatorisk læring er
det værd at nævne, at nogle teoretikere, herunder Isaacs (1994) foreslår, at Argyris & Schön’s
model udvides med et triple loop og argumenterer for, at single loop- og double loop-læring
svarer til læring på Bateson’s niveau II:
”Gregory Bateson used the term ”learning III” to describe this form of learning
about the context of learning. It could also be called ”triple-loop learning.” If
Argyris and Schon’s “double-loop learning” answers the question, “What are
alternative ways of seeing this situation that could free me to act more effectively?”
triple-loop learning would answer the question, “What is leading me and others to
have a predisposition to learn in this way at all? Why these goals?” Double-loop
learning encourages learning for increasing effectiveness. Triple-loop learning is the
learning that opens inquiry into underlying “why’s.” It is the learning that permits
insight into the nature of paradigm itself, not merely an assessment of which
paradigm is superior.” (Isaacs, 1994, p. 46).
Jeg mener dog, at det er en meget snæver fortolkning af double loop-læringsbegrebet. Single
loop-læring svarer tydeligvis til læring på Bateson’s niveau 2, da læringen foregår inden for
samme kontekst (se i øvrigt bilag 1). Læring på dette niveau kræver refleksion, men refleksionen
er systematisk og kontekst- og læringsbundet (Hermansen, 1998). Double loop-læring ligger et
niveau højere og kræver en overskridelse af konteksten, dvs. en overskridelse af den eksisterende
forståelsesramme, og forudsætningen for en sådan overskridelse må være en metarefleksion over
læringens kontekst – en refleksion over refleksion over læringsprocessen (Hermansen, 1998). Jeg
mener derfor, at double loop-læring må svare til Bateson’s niveau 3. Dette understøttes af, at
Argyris & Schön som nævnt ovenfor argumenterer for, at double loop-læring kræver
intervention og kun sjældent opstår af sig selv. Læring på niveau 2 er ingen sjældenhed hos
Bateson, og det er derfor svært at forestille sig en parallel mellem double loop-læring og
Bateson’s niveau 2. Jeg vil derfor mene, at begrebet ”triple loop”, som det defineres af Isaacs,
svarer til Bateson’s niveau 4, og at de spørgsmål, Isaacs mener hører til på triple loop-niveauet,
faktisk hører til på double loop-niveauet.
Som et sidste diskussionspunkt vil jeg i det følgende afsnit drøfte sammenhængen mellem
Argyris & Schön’s teori om organisatorisk læring og dialogteorien/dialogudviklingsmodellen.
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8.3.3: Model I-adfærd som barriere for dialog
Der er klare paralleller mellem Argyris & Schön’s handlingsteoribegreb og fænomenologiens og
dialogteoriens verdensbilledebegreb. Begge begreber dækker over, at vi i vores handlinger og i
vores forståelse af andres handlinger tænker igennem et verdensbillede, som vi sjældent er
bevidste om. Følgende forklaring på, hvordan handlestrategier defineres og fungerer, illustrerer
de klare paralleller til verdensbilledebegrebet:
”It is impossible to reason anew in every situation. If we had to think through all the
possible responses every time someone asked, ‘How are you?’ the world would pass
us by. Therefore, everyone develops a theory of action – a set of rules that
individuals use to design and implement their own behavior as well as to understand
the behavior of others. Usually, these theories of actions become so taken for granted
that people don’t even realize that they are using them.” (Argyris, 1991, p. 9)
Som nævnt i kapitel 3 er forudsætningen for den suspension, der er nødvendig, for at en dialog
kan udvikles, at der finder en overskridende læring sted. Suspensionen bliver således et
spørgsmål om, at individet – blandt andet ved at udøve epoché/suspension – åbent gransker
forudsætningerne og præmisserne for sit verdensbillede. I forbindelse med overskridende læring
blev såvel Piaget som Bateson nævnt (se kapitel 3 og bilag 1), og eftersom Argyris & Schön i
deres teori om organisatorisk læring bygger oven på Bateson, så kan der etableres en kobling
mellem udviklingen af en dialogkompetence, læring på Bateson’s niveau 3 og Argyris &
Schön’s double loop-begreb, jf. ovenfor.
Det er dog ikke kun double loop-begrebet, der er interessant i dialogudviklingsmæssig sammenhæng. Ser man på Argyris & Schön’s Model I-læringssystem, kan der ses en sammenhæng
mellem de værdier, der indgår i en Model I-adfærd (se figur 8.2 og 8.3), og de værdier, der ligger
til grund for samtaleformer som diskussion og debat (se figur 3.2). Model I-adfærd kan således
betragtes som en barriere for dialog.
I en kommunikation, der er præget af værdier som rationel adfærd, og hvor det handler om at
vinde, og hvor der bruges vage kategorier og så få direkte observerbare data som muligt, har
dialogen ringe vilkår. En sådan kommunikation vil uvægerligt trække i retning af en debat eller
en diskussion, hvor det netop handler om at vinde og om at overbevise samtalepartneren om, at
man har de mest fornuftige, mest rationelle og mest overbevisende argumenter (se figur 3.2).
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Værdien om rationel adfærd, hvor man tilbageholder eller censurerer information, og hvor man
står fast på sine egne synspunkter og holdninger, står ligeledes i kontrast til dialogens præmis om
suspension og en spørgende holdning til alle de verdensbilleder, der er repræsenteret i en
samtale.
Det er således ikke svært at forestille sig, hvordan en samtale mellem personer med
modstridende interesser vil forløbe, hvis personerne handler i overensstemmelse med en Model
I-adfærd. Argyris beskriver selv, hvordan der ofte opstår et mønster, hvor man begynder med
omsorg, støtte og respekt, men at man, når man opdager, at det ikke virker efter hensigten,
overgår til værdier som styrke og integritet (Argyris, 1991, 1994a, 1994b). Sådanne samtaler
kommer ofte til at udvikle sig som magtspil, mens de på overfladen foregår pænt og nydeligt,
fordi de sociale dyder, der understøtter en Model I-adfærd, træder i kraft. Man vil udvise hjælp
og støtte, man vil udvise respekt for andre ved ikke at konfrontere deres synspunkter. Men
samtidig handler man efter andre sociale dyder inden for en Model I-adfærd, hvor man viser
styrke ved at fastholde sin egen position, og hvor man udviser integritet ved at stå fast på sine
egne principper og værdier.
Resultatet af en sådan samtale, hvor der ikke er kongruens mellem personens ”theories-in-use”
og ”espoused theories”, og hvor der står meget på spil, vil ofte føre til mistillid, distance,
misforståelser, aktivering af forsvarsmekanismer og selvopfyldende processer, der lukker sig om
sig selv (Meyer, 1996). Argyris & Schön mener dog ikke, at denne adfærd er tilsigtet, men at den
må tilskrives en dygtig implementering af Model I-adfærd (Argyris & Schön, 1996). En sådan
samtale vil udvikle sig til at blive en ond cirkel, dels fordi en fortsat implementering af Model Iadfærd vil forhindre samtalen i at skifte spor, og dels fordi forsvarsmekanismer aktiveres og gør
det umuligt at diskutere den onde cirkel. På den måde bliver en samtale, der har karakter af en
debat eller diskussion, selvforseglende.
På samme måde vil en Model II-adfærd som nævnt være understøttende for suspension, idet
Model II-værdierne og de tilhørende sociale dyder afspejler et interaktionsmønster, hvor der
stilles spørgsmålstegn ved eget og andres verdensbilleder.
Der kan således ses en del sammenfald mellem Argyris & Schön’s to adfærdsmodeller og en
samtales karakteristika, og udviklingen af en dialog kan derfor sammenlignes med faciliteringen
af et skifte fra en Model I-adfærd til en Model II-adfærd. Foldes teorien om organisatorisk læring
yderligere ud, vil et sådan skifte sandsynligvis være forbundet med defensive rutiner.
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I det følgende diskuteres forløbet i de to grupper ud fra Argyris & Schön’s teori. Da teorien som
tidligere nævnt for så vidt angår Model II-adfærd er normativ og formuleret på et væsentligt
spinklere grundlag end Model I-adfærdsmodellen, og da formålet i det følgende er forståelsesorienteret og forklarende, lægges der mest vægt på de dele af Argyris & Schön’s teori, der kan
hjælpe til at forklare årsagerne til de to vidt forskellige resultater af dialogudviklingsforsøgene,
nemlig Model I-adfærdsmodellen og teorien om defensive rutiner.

8.3.4: Defensive rutiner som barriere for dialogudvikling
I dette afsnit argumenteres der for, at der i begge grupper ved dialogudviklingsforsøgenes start
var klare tegn på et Model I-læringssystem. Der gives endvidere eksempler på defensive rutiner i
begge grupper i forbindelse med dialogudviklingsprocessen. I de efterfølgende afsnit søges der
forklaringer på denne adfærd, hvoraf nogle af forklaringerne knytter sig til de specifikke dialogudviklingsforsøg, mens andre forklaringer knytter sig til sygehusvæsenet generelt.
I begge grupper var der klare tegn på en Model I-adfærd ved dialogudviklingsforsøgenes start,
om end denne adfærd kom til udtryk på vidt forskellige måder, idet de styrende variable i Model
I-læringssystemet (se figur 8.2 og 8.3) blev vægtet forskelligt i de to grupper.
I klinikrådsgruppen var det især to styrende variable, der var dominerende, nemlig at sætte sig
mål og forsøge at nå dem og at forsøge at vinde mest muligt og tabe mindst muligt. Det var
tydeligt, at hvert gruppemedlem – enten individuelt eller i et fortolkningskollektiv, der ofte var
knyttet til den pågældendes faggruppe – satte sig egne mål for aktiviteterne i klinikken, ligesom
det var tydeligt, at langt de fleste gruppemedlemmer gik ind i en samtale med det udgangspunkt
at komme ud som vinder. Kommunikationen i klinikrådsgruppen var ved dialogudviklingsforsøgenes start tydeligt præget af en mentalitet om, at det handlede om at vinde eller i hvert fald
tabe mindst muligt. I diskussionerne omkring besparelser var det f.eks. tydeligt, at langt de fleste
af gruppemedlemmerne gik ind i drøftelserne med det udgangspunkt, at vedkommendes klinik
eller faggruppe skulle spare mindst muligt. På samme måde var det tydeligt, at gruppemedlemmerne i diskussionerne om opgaveglidning gik ind i samtalen med det udgangspunkt at
vinde, forstået således at man havde vundet, hvis man havde forsvaret faggruppens eksisterende
opgaver og forhindret andre faggrupper i at overtage egen faggruppes kerneaktiviteter.

Mange

af klinikrådsgruppens indledende diskussioner var domineret af en udpræget win-lose-mentalitet.
Netop denne win-lose-mentalitet og vægtningen af de to omtalte styrende variable i klinikrådsgruppens kommunikation har tæt sammenhæng til de karakteristika, der præger samtaler på
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diskussions- og debatsporet, jf. figur 3.1 og 3.2, hvor formålet i disse samtaler netop også er at
vinde ved analytisk og intellektuelt at påpege svagheder i modpartens argumentation, ved at
overtale, ved at stå fast på egne principper etc.
I afdelingssygeplejerskegruppen kom Model I-adfærden til udtryk på en noget anden måde, idet
der her i modsætning til klinikrådsgruppens til tider meget konfliktfyldte kommunikation, var en
markant konsensuspræget kommunikation. I afdelingssygeplejerskernes kommunikation var det
de to øvrige styrende variable, der var dominerende, nemlig det at undgå at fremkalde eller
udtrykke negative følelser og at være rationel i den forstand, at man f.eks. beskytter andre fra at
blive såret (se figur 8.2 og 8.3). Dette kom til udtryk på flere måder. Ét eksempel sås i
forbindelse med 1. metakommunikationsession, hvor det viste sig, at gruppemedlemmerne i
længere tid havde været irriterede og frustrerede over møderækken, men ingen havde bragt
emnet op. Et andet eksempel er sagen om den afskedigede medarbejder fra en anden faggruppe
(se afsnit 7.2.3), hvor der sås en påfaldende reaktion i gruppen, hvor en orientering fra oversygeplejerskens side udviklede sig til en længere samtale, hvor gruppemedlemmerne på skift
bekræftede hinanden i, at man havde handlet rigtigt, fordi det var synd for den berørte
medarbejder, at vedkommende blev skældt ud og ikke følte sig værdsat på afdelingen, og at en
omplacering derfor var det bedste for alle. Det var således tydeligt, at gruppens kommunikation
var præget af en stærk værdi om, at konflikter er af det onde, og at man så vidt muligt netop skal
forsøge at undgå at fremkalde eller udtrykke negative følelser. Min fornemmelse af gruppens
kommunikation var, at den var stærkt konsensuspræget, men at der samtidig foregik noget andet
nedenunder kommunikationen, men at disse ting ikke blev drøftet og ikke skulle drøftes. Dette
kom blandt andet til udtryk i gruppens hyppige forsøg på at lukke diskussioner ned samt i
forbindelse med beslutningen om at stoppe dialogudviklingsforsøgene før tid. Disse
observationer stemmer i øvrigt overens med tidligere udarbejdede kulturanalyser af sygeplejerskegruppen, hvilket bliver drøftet i afsnit 8.3.6.
Den markante vægtning af de to styrende variable i Model I-læringssystemet betød, at afdelingssygeplejerskerne modsat klinikrådsgruppen ikke blot befandt sig langt fra diskussions- og debatsporet, men også langt fra dialogsporet, hvorfor gruppens kommunikation slet ikke kunne
indplaceres i forhold til de to væsensforskellige kommunikationsspor, jf. figur 3.1.
Sammenfattende var der altså ved dialogudviklingsforsøgenes start talrige eksempler på Model Iadfærd i begge grupper, men de to grupper er også gode eksempler på, at de styrende variable
kan vægtes forskelligt resulterende i vidt forskellige adfærds- og kommunikationsmønstre.
Udgangspunktet var dog, at grupperne, trods deres forskellige udtryk, i nogenlunde lige høj grad
bar præg af en udpræget Model I-adfærd.
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Det betyder også, at der kunne spores en lige høj grad af defensiv adfærd i de to grupper ved
dialogudviklingsforsøgenes start. I denne sammenhæng er det de defensive rutiner, der kom til
udtryk i forbindelse med dialogudviklingen, der er interessant, idet gruppens reaktion i
forbindelse med dialogudviklingsforsøgene – og forklaringen herpå – kan bidrage til forståelse af
den kontekst, dialogudviklingen er foregået i.
Ses der udelukkende på graden af defensive rutiner i forbindelse med dialogudviklingsforsøgene,
er det ikke overraskende, at de defensive rutiner var tydeligere i den gruppe, hvor dialogudviklingsforsøgene slet ikke lykkedes, dvs. i afdelingssygeplejerskegruppen, mens der var
betydeligt færre defensive rutiner at spore i forhold til dialogudviklingen i klinikrådsgruppen.
Ifølge Argyris & Schön opstår defensive rutiner i et Model I-læringssystem, når en aktør
konfronteres med en problemstilling, der er ubehagelig eller truende. De defensive rutiner har til
formål at dække over fejl, der burde korrigeres, og defensive rutiner hjælper således aktøren til at
fjerne det oplevede ubehag eller de oplevede trusler. Defensive rutiner kan komme til udtryk på
forskellig vis. Som tidligere nævnt er logikken i de defensive rutiner ifølge Argyris & Schön
følgende: Budskaber er ofte inkonsistente, fordi fremsatte og anvendte teorier ofte er
inkongruente. Aktørerne handler som om, de ikke er inkongruente, hvilket forsøges skjult
(”cover-up”) ved at gøre de inkonsistente budskaber ikke-diskuterbare, hvorefter det ikke
diskuterbare gøres ikke-diskuterbart (”cover-up the cover-up) (Argyris, 1991, 1992; Argyris &
Schön, 1996).
I begge grupper kunne der som nævnt findes eksempler på defensive rutiner, både i forbindelse
med gruppernes ordinære kommunikation, men også i forbindelse med dialogudviklingsforsøgene. I det følgende fokuseres der dog udelukkende på de defensive rutiner, der har kunnet
spores i forbindelse med dialogudviklingsforsøgene, hvor der i Argyris & Schön’s terminologi er
forsøgt implementeret en ændring fra et Model I-læringssystem til et Model II-læringssystem.
I afdelingssygeplejerskegruppen var den mest åbenlyse defensive rutine, at gruppen afgav et
budskab om, at de gerne ville indgå i dialogudviklingsprocessen, fordi de altid kunne lære mere
og blive bedre til at kommunikere, mens de i praksis meget tidligt i forløbet og mest markant i
forbindelse med 2. metakommunikation viste tegn på, at budskabet var inkonsistent med deres
faktiske handlinger: Mange feedbacksessioner og metakommunikationsessioner blev aflyst i
forløbet, i forbindelse med metakommunikationsessionerne blev fokus flyttet fra gruppens
kommunikation til eksterne forhold, der ikke havde noget med gruppen at gøre, og allerede efter
2. metakommunikationsession gav gruppen en tilbagemelding om, at de ikke ønskede fortsat
deltagelse i projektet. Samtidig handlede de, som om budskabet ikke var inkonsistent: De
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hævdede, at de havde lært meget, og deres begrundelse for at trække sig ud af projektet var, at de
ikke kunne lære mere på daværende tidspunkt, blandt andet fordi tiden var en knap faktor. Dette
blev endvidere gjort ikke-diskuterbart: F.eks. måtte jeg ikke deltage i deres drøftelse af, om
projektet skulle fortsætte eller ej, og jeg blev meddelt beslutningen pr. telefon (på egen
henvendelse) uden at have mulighed for at drøfte beslutningen med gruppen (hvorved det ikkediskuterbare blev gjort ikke-diskuterbart).
Et andet eksempel på defensive rutiner i afdelingssygeplejerskegruppen var, at gruppen ofte
henviste til forhold, som de kun havde lidt eller ingen indflydelse på. I forbindelse med metakommunikation nr. 2 drøftede gruppen et udleveret eksempel, der vedrørte afholdelsen af et
møde, hvor problemet var, at portørgruppen ikke kunne deltage i mødet. Her drøftede gruppen
trods adskillige opfordringer om at drøfte deres kommunikation i stedet den konkrete problemstilling, og en del af gruppemedlemmerne påpegede, at den konkrete problemstilling i det
udleverede eksempel lå uden for deres rækkevidde. Derved blev fokus flyttet fra gruppens
kommunikation. Efterfølgende drøftede de gentagne gange den beslutning, som var emnet for
det udleverede eksempel. Herved blev fokus atter fjernet fra gruppens kommunikation. Da jeg
igen opfordrede gruppen til at drøfte deres kommunikation og ikke den konkrete problemstilling,
blev fokus flyttet til mig, idet det fra gruppens side blev påpeget, at jeg ikke havde forstået, hvad
sagen drejede sig om.
Andre eksempler på defensiv adfærd var, at gruppen på forskellig vis forsøgte at flytte fokus fra
deres egen kommunikation. Dette kom i forbindelse med 1. metakommunikationsession til
udtryk ved, at en del af gruppemedlemmerne gav udtryk for, at de kunne genkende nogle af de
mekanismer, der blev beskrevet i forbindelse med 1. feedbacksession, men at de efterfølgende
ikke gav eksempler fra afdelingssygeplejerskemøderne, men udelukkende fra andre sammenhænge. Ligeledes i forbindelse med 1. metakommunikationsession blev en række ydre faktorer
påpeget som afgørende for gruppens kommunikation, f.eks. at en del af gruppemedlemmerne
ofte ikke havde sat sig ind i det emne, der var på dagsordenen, men alligevel ikke afholdt sig fra
at kommentere emnet, ligesom en ineffektiv mødeledelse blev påpeget som årsag til gruppens
måde at kommunikere på. Gruppens metakommunikation var endvidere præget af indirekte
stikpiller, hvor der ikke blev sat direkte adresse på de bemærkninger og argumenter, der blev
fremført, men hvor det var tydeligt, at man holdt kommunikationen på et overordnet plan,
ligesom også metakommunikationen blev holdt på et forholdsvis abstrakt plan, hvor der blev talt
i ”vi-sprog” eller i ”man-sprog” – alt sammen i tråd med de handlestrategier, der jf. figur 8.2
understøtter de styrende variable i Model I-læringssystemet, og som var dominerende i
afdelingssygeplejerskegruppen.
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I klinikrådsgruppen var der ligeledes defensive rutiner at spore i forbindelse med dialogudviklingen, men i noget mindre grad end i afdelingssygeplejerskegruppen.
Ligesom

i

afdelingssygeplejerskegruppen

var

klinikrådsgruppens

indledende

meta-

kommunikationsessioner præget af, at gruppemedlemmerne påpegede ydre faktorer som en
væsentlig årsag til gruppens kommunikation. F.eks. blev behovet for en mere stringent mødestruktur også påpeget i klinikrådsgruppen, ligesom det blev påpeget, at en bedre orientering om
konkrete sager inden klinikrådsmøderne kunne bedre kommunikationen. Disse ydre faktorer kan
som nævnt i kapitel 6 være irritationsmomenter, der kan forstyrre dialogudviklingen, men de har
intet som sådan med dialogudvikling at gøre og kan derfor opfattes som defensiv adfærd.
På andre områder kom de defensive rutiner i klinikrådsgruppen anderledes til udtryk end i
afdelingssygeplejerskegruppen. En væsentlig defensiv rutine i klinikrådsgruppen var gruppens
tendens til – især i starten af dialogudviklingsforløbet – at metakommunikere på et forholdsvis
abstrakt og intellektualiserende plan (i tråd med de handlestrategier, der ses i en Model I-adfærd,
se i øvrigt figur 8.2). I en del af metakommunikationsessionerne gik størstedelen af tiden med, at
gruppemedlemmerne forsøgte at applikere dialogteorien på gruppens kommunikation generelt.
Dette kan som nævnt i kapitel 6 være et spørgsmål om simpel indlæring af et nyt begrebsapparat,
men kan også tolkes som defensiv adfærd, fordi fokus på den måde flyttes fra de konkrete
problemstillinger.
Der kan således findes eksempler på defensiv adfærd i begge grupper. Alt i alt var der dog færre
defensive rutiner at spore i forhold til dialogudviklingsprocessen i klinikrådsgruppen end i
afdelingssygeplejerskegruppen, hvilket blandt andet kan forklares ved, at klinikrådsgruppen jf.
afsnit 8.2.4 havde erkendt kommunikationsmæssige problemer og dermed var nået længere i
optøningsprocessen ved dialogudviklingsforsøgenes start end afdelingssygeplejerskegruppen.
I de følgende afsnit foldes andenordensanalysen yderligere ud, idet der med udgangspunkt i
læringsteorien gives forskellige, supplerende forklaringer på de vidt forskellige udfald af de to
dialogudviklingsforsøg.

8.3.5: Teaching Smart People How to Learn
Den kontekst, som dialogen i dette projekt er forsøgt udviklet i, er naturligvis af betydning for
udfaldet af dialogudviklingsforsøgene. I dette afsnit peges der på et fællestræk ved de to grupper,
som kan forklare, hvorfor dialogen har været forholdsvis svær at udvikle i begge grupper – et
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træk, som vil gøre sig gældende ved stort set ethvert dialogudviklingsforsøg i sygehusvæsenet,
nemlig at dialogudvikling og double loop-processer har svære kår blandt fagprofessionelle.
Man kunne forvente, at højtuddannede fagprofessionelle ville være de bedste til at indgå i double
loop-processer, men ifølge Argyris udgør de defensive rutiner en væsentlig barriere for double
loop-læring blandt højtuddannede, fordi de højtuddannede er dårlige til double loop-læring. I
artiklen ”Teaching Smart People How to Learn (Argyris, 1991) argumenterer Argyris for, at
højtuddannede er særdeles gode til at indgå i single loop-processer, men samtidig også særdeles
dårlige til at indgå i double loop-processer.
De højtuddannede har ofte haft succes og har sjældent oplevet nederlag, og derfor har de ifølge
Argyris kun sjældent haft lejlighed til at lære af deres nederlag. I de tilfælde, hvor de indgår i
single loop-processer, og hvor læringen slår fejl, dvs. når der ikke er et match mellem resultatet
og det forventede resultat, jf. figur 8.1, udviser de højtuddannede stærke defensive rutiner og
reagerer ved at fjerne fokus fra sig selv og egne handlinger til andre aktører og deres handlinger,
hvorved de afskærmer sig fra kritik. Derved opstår der en selvforseglende proces, der forhindrer
de højtuddannede i at indgå i double loop-processer.
Konsekvensen i læringsmæssig henseende er dog alvorlig, da de defensive rutiner vil skygge for
problemer eller fejl, som bør rettes ved hjælp af double loop-processer, hvis organisationen skal
fungere effektivt. Men da Model I-adfærden indebærer, at det ikke-diskuterbare er ikkediskuterbart, er organisationsmedlemmerne fanget i en ond cirkel. Samtidig er Model I-adfærden
så indlejret, at de højtuddannede er endog særdeles kompetente i brugen af de værdier og handlestrategier, der er forbundet med Model I. Det vil derfor være forbundet med store omkostninger
at begynde at diskutere det ikke-diskuterbare, hvilket gør Model I-adfærden endnu mere
selvforstærkende og selvforseglende.
Argyris’ argument kan overføres til sygehusvæsenets fagprofessionelle. Ikke alene er sygehusvæsenets fagprofessionelle karakteriserede ved at være højtuddannede; de har også en række
andre karakteristika, som i min opfattelse forstærker den hæmmede double loop-læringsmekanisme, Argyris beskriver.
Ifølge Kragh Jespersen er de fagprofessionelle ud over en lang formel uddannelse desuden
karakteriseret ved følgende (Kragh Jespersen, 1993, p. 2):
• Stærk faglig identifikation
• Specialiststatus
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• Autonomi i arbejdet
• Samfundsmæssigt monopol
• Serviceorientering

• Intern kontrol med medlemmerne
Disse karakteristika forstærker den selvforseglende proces, der forhindrer højtuddannede i at
lære på flere måder:
For det første betyder den faglige identifikation, at en stor del af de fagprofessionelles læring
foregår inden for rammerne af faget og dermed i en relativt lukket gruppe. Det betyder for det
første, at der ofte udvikles en stærk professionskultur, hvor de professionelle uforstyrret kan
definere og håndhæve, hvad de f.eks. definerer som god kvalitet, god kommunikation, god
konfliktløsning etc. I sygehusvæsenet betyder det for det andet også, at den faglighed, som den
faglige identifikation er bundet op på, i mange tilfælde er en naturvidenskabelig faglighed. I den
naturvidenskabelige verden eksisterer der en høj grad af objektiv, ”evidensbaseret” viden, som af
de fagprofessionelle betragtes som fakta og sand viden.
Konsekvensen heraf i læringsmæssig sammenhæng er, at mange af sygehusvæsenets faggrupper
har opbygget et læringssystem, der er funderet på en naturvidenskabelig opfattelse af virkelighed
og sandhed, hvor det ikke forekommer lige så relevant at stille spørgsmålstegn ved den faktuelle,
evidensbaserede viden, der er opnået, og hvor en stor del af læringen mest effektivt kan foregå i
single loop-processer. Dette gælder især for lægegruppen, men også i større eller mindre grad
for terapeutgruppen og plejegruppen.
Konsekvensen i læringsmæssig sammenhæng er også, at læringsprocesser bliver præget af
”tunnelsyn”, og at der kun er ringe konfrontation med andre faggruppers verdensbilleder. Dette
betyder, at de fagprofessionelle i sygehusvæsenet ofte havner i en kompetencefælde:
”De sundhedsprofessionelle er som andre fagfolk fanget i en faglig kompetencefælde: De er gode til at lære omkring deres specialisering, men dårlige til at lære
uden for eller på tværs af disse udstukne spor. Medens læring, der ligger i
forlængelse af de faglige udviklingsspor forløber ubesværet, er læring uden for disse
behæftet med store vanskeligheder (…). (Borum, 1997, p. 274-275).
Konsekvensen heraf i dialogudviklingsmæssig sammenhæng er, at dette læringssystem overføres
til andre sammenhænge, og at den fænomenologiske tilgang, der ligger til grund for dialogudviklingsmodellen, kan være svær at begribe, tilegne sig og overføre til andre sammenhænge,
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hvor den naturvidenskabelige logik ikke gælder. Dette skyldes ikke blot, at dialogtankegangen
bryder med et naturvidenskabeligt funderet læringssystem, men også at faggrupperne i høj grad
lukker sig om sig selv og lader læringen foregå ”inden for murene”, og at den naturvidenskabelige tilgang ikke kun er noget, der eksisterer i faggrupperne i selve sygehusvæsenet,
men også er noget, der læres og tilegnes i forbindelse med de fagprofessionelles uddannelse, og
som går i arv fra generation til generation gennem den oplæring og vidensoverførsel, der finder
sted inden for fagprofessionerne, f.eks. igennem mesterlæreprincippet.
For det andet betyder den faglige identifikation, at der inden for mange faggrupper er normer
og retningslinier, som fungerer som rettesnor for arbejdet og de udførte aktiviteter. Kliniske
retningsvejledninger, procedurebeskrivelser, medicinskemaer, akkrediteringsprocesser etc. er
alle eksempler på strukturelle elementer, der forsegler og forstærker en Model I-adfærd, fordi
deres funktion netop er at anvise, hvordan man bør handle i bestemte situationer. Her behøver
aktørerne ikke at ”spørge” deres verdensbillede eller handlestrategi om, hvordan de bør handle i
en given situation – de kan blot konsultere de nedskrevne vejledninger eller handle efter de
uskrevne normer. Sådanne strukturelle elementer er svære at ændre, dels fordi der knytter sig et
sæt af normer til, dels fordi stærkt indarbejdede vaner og rutiner også skal ændres, hvilket ofte er
ensbetydende med en høj grad af inerti, hvilket blandt andet Borum påpeger:
”Inden for komplekse, professionsdominerede systemer fødes mange forslag til
forbedringer. Initiativer og idéer er der ikke mangel på, men de fleste sorteres fra
pga. manglende overensstemmelse med den eksisterende struktur eller som følge af
modstand fra andre afdelinger eller specialister. Som resultat gennemføres kun få og
for systemet ikke-truende forslag. De idéer, der faktisk implementeres, ender som
hovedregel med at være dem, der ikke bryder med de etablerede traditioner, og som
ikke har konsekvenser ud over den lokale enhed.” (Borum, 1997, p. 267).
Sådanne strukturelle elementer kan således udgøre en barriere for double loop-læring og for
dialogudvikling.
For det tredje betyder de fagprofessionelles specialiststatus og autonomi i arbejdet, at der kun
sjældent udefra bliver stillet spørgsmålstegn ved den måde, de fagprofessionelle agerer på. De
fagprofessionelle er netop karakteriseret ved, at de er de bedst uddannede og dermed de mest
vidende inden for deres område, og deres faglige autoritet er anerkendt. Ofte er de fagprofessionelle autoriserede, og de faggrupper, der har deltaget i dialogudviklingsprojektet (dvs.
læger, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter) skal alle have autorisation for at kunne
udøve deres hverv. Det betyder, at hvis der udefra skulle blive stillet spørgsmålstegn ved den
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måde, de fagprofessionelle agerer på, så er det let for de fagprofessionelle at henvise til deres
specialiststatus og autorisation og dermed afvise angreb og kritiske spørgsmål. Det betyder også,
at arbejdet internt er organiseret således, at de fagprofessionelle ofte udfører adskilte aktiviteter,
og at der derfor ofte kan være en ringe grad af substantiel interaktion og vidensoverførsel faggrupperne imellem. De fagprofessionelles specialiststatus og autonomi giver således en særlig
stærk magtposition såvel internt som eksternt. Det er dog værd at bemærke, at de fagprofessionelles adfærd ikke nødvendigvis kan føres tilbage til en manipulerende udnyttelse af
denne magtposition. Skal man følge Argyris’ argument, vil de fagprofessionelles specialiststatus
også betyde, at de fagprofessionelle er vant til, at deres problemløsning virker, og de vil derfor
sjældent selv være tilskyndet til at stille spørgsmålstegn ved deres problemløsning og dermed
indgå i double loop-processer. De fagprofessionelles specialiststatus betyder således, at de fagprofessionelle ikke blot vil være mindre tilbøjelige til at indgå i double loop-processer, men at
deres specialiststatus også vil betyde, at det er lettere for dem at glide af på eller afvise kritiske
spørgsmål, der kunne fungere som katalysator for double loop-processer. De fagprofessionelles
defensive rutiner har så at sige let spil.
For det fjerde betyder det samfundsmæssige monopol og den interne kontrol over
medlemmerne, at de fagprofessionelle har monopol på en række stillinger og funktioner.
Samtidig er fagbureaukratiet netop karakteriseret ved, at det administrative og det faglige ansvar
er delt, således at de fagprofessionelle bærer det faglige ansvar og dermed også udøver intern
kontrol og evaluering over de faglige aktiviteter (Mintzberg, 1983). Det betyder, at de fagprofessionelle har forholdsvis let ved at afskærme sig fra omverden og lukke sig om sig selv,
hvorved der med et weber’sk begreb opstår ”social closure” (Kragh Jespersen, 1996), hvor faggrupperne vil afskærme sig i et forsøg på at forsvare og udbygge deres monopol og de
privilegier, der fører med dette monopol. Dette understøtter de fagprofessionelles defensive
rutiner, fordi monopolet bliver skrøbeligt, hvis faggrupperne stiller kritisk spørgsmål ved deres
handlestrategier eller verdensbilleder.
For det femte kan der peges på et forhold, som ikke indgår i den klassiske professionslitteratur,
nemlig det forhold, at de professionelle ofte vil have svært ved at skille deres faglige værdier fra
deres individuelle værdier. De fagprofessionelle – hvad enten der er tale om en læge, en sygeplejerske, en terapeut, en violinist eller en balletdanser – identificerer sig ofte med deres fag og
har brugt mange år og megen energi i at mestre et bestemt fag. Fag og identitet bliver koblet
sammen og gør dermed de defensive rutiner stærkere. Der står således meget på spil, når den
fagprofessionelle skal indgå i double loop-processer og stille spørgsmålstegn ved, om de ting,
han har beskæftiget sig med igennem de sidste mange år, har været rigtige, eller om han har
beskæftiget sig med dem på en rigtig måde. Den faglige identitet er derfor ikke blot en arbejds389
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mæssig kåbe, den fagprofessionelle kan iklæde sig, når han kommer på arbejde, og kan afføre sig
når han går hjem. Derfor vil double loop-processer stikke væsentligt dybere for den fagprofessionelle, og de defensive rutiner vil være tilsvarende stærkere.
I professionslitteraturen skelnes der mellem den funktionalistiske tilgang til professioner, som
Parsons var fortaler for, hvor professioner opfattes som noget positivt, og den neo-weberianske
tilgang til professioner, hvor der lægges vægt på de professionelles magtposition (se f.eks. Kragh
Jespersen, 1993, 1996). Jeg vil ikke her gå i dybden med denne diskussion, men blot pointere, at
mit ærinde ikke er at rette en ensidig kritik mod den neo-weberianske tilgang, idet jeg tilslutter
mig begge perspektiver på professioner. Fagprofessionerne har en væsentlig funktion, og det
forekommer plausibelt, at det kun er gennem professionernes kendetegn og udstrakte grad af
autonomi, at der kan udøves et fagligt skøn. Samtidig kan der dog peges på nogle følgevirkninger, hvoraf en uheldig magtposition er den ene, og en anden er nogle uheldige læringsmæssige konsekvenser, der dermed også har betydning for muligheden for at udvikle dialog
blandt fagprofessionelle. Det er i øvrigt værd at bemærke, at det ene perspektiv ikke udelukker
det andet, idet Parsons fokuserer på forholdet mellem den professionelle og klienten, mens
kritikere af professionerne fokuserer på forholdet mellem professionerne.
Der skal således ikke rokkes ved de fagprofessionelles eksistensberettigelse, men blot pointeres,
at når dialogudvikling skal finde sted i sygehusvæsenet eller i en anden professionsdomineret
organisation, så vil der til de fagprofessionelle være knyttet en række forhold, som giver dialogudviklingen (og andre double loop-læringsprocesser) særligt svære betingelser. De betingelser og
deraf følgende mekanismer, der er fremført i dette afsnit, siger ikke noget om, hvorfor de to
dialogudviklingsforsøg endte med vidt forskellige resultater – de bidrager til en forståelse af,
hvorfor dialogudviklingen i begge grupper, trods de forskellige resultater, havde det til fælles, at
det var forbundet med forholdsvis store vanskeligheder. Disse vanskeligheder udgør et fælles
gods, som begge grupper var præget af, og som er dialogudviklingens præmisser, når den skal
finde sted i sygehusvæsenet.
I de følgende afsnit gives der forklaringer, der knytter sig til forskellige betingelser og forhold i
de to grupper, og som dermed kan medvirke til at forklare, hvorfor de to dialogudviklingsforsøg
endte med så vidt forskellige resultater.
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8.3.6: Dialogudvikling i spændingsfeltet mellem konflikt og
konsensus
Allerede fra dialogudviklingsforsøgenes start stod det klart, at der var en væsentlig forskel på de
to grupper, idet kommunikationen i afdelingssygeplejerskegruppen var udpræget konsensusorienteret, mens kommunikationen i klinikrådsgruppen var udpræget konfliktorienteret.
Sygeplejekulturen er ofte blevet karakteriseret som en konsensuskultur. Kulturanalyser af sygeplejekulturen påpeger blandt andet, at sygeplejersker har en kollektiv indstilling til arbejdet:
Sygepleje er ikke en individuel opgave, men en kollektiv opgave (Hein, 1998; Eriksen &
Ulrichsen, 1991). Sygeplejersker vægter desuden harmoni og er meget procesorienterede.
Beslutninger træffes derfor på demokratisk vis, og ofte fortsætter samtalen, indtil alle (eller
næsten alle) er enige. Nye procedurer implementeres ikke, før størstedelen af gruppen er enige i,
at det er en god idé. Nye hjælpemidler til patienterne tages ikke i brug, før der er enighed herom
(Hein, 1998). I sygeplejekulturen hersker der en egalitær ånd, og faggruppen som helhed er
præget af en holdning om, at man må stå sammen som gruppe, dels fordi forholdet til
kollegaerne er af stor betydning i en gruppe, hvor det sociale vægtes højt, dels fordi kæden aldrig
er stærkere end det svageste led (Hein, 1998). For sygeplejegruppen kædes den gode patientbehandling sammen med et godt gruppetilhørsforhold og en tæt social kontakt med kollegaerne,
idet disse forhold skal være opfyldt, før der kan gives en optimal pleje (Eriksen & Ulrichsen,
1991).
Kulturanalyser af lægegruppen viser, at lægegruppen er individualistisk orienteret og knap så
procesorienteret som sygeplejegruppen (Hein, 1998). Lægegruppen beskrives som handlingsorienterede (Eriksen & Ulrichsen, 1991). Relationer til andre er præget af en dominerende,
konkurrenceminded tankegang, og lægegruppen har ikke samme harmonifokus på de sociale
relationer indbyrdes i lægegruppen, som sygeplejegruppen har. Konkurrencementaliteten kædes
sammen med lægegruppens karrierefokus: Hvis man vil gøre karriere, må man vise, hvad man
står for, og hvad man kan i kampen om overlægestillingen. Dette understøtter en win-losetankegang (Hein, 1998).
Der er mig bekendt ikke lavet kulturanalyser af terapeutgruppen, men deres kultur forekommer
på baggrund af dialogudviklingsforsøgene at ligge betydeligt tættere på lægekulturen end på
sygeplejekulturen. Terapeuterne udviser samme individualistisk orienterede tankegang som
lægegruppen, og i interviewene med terapeutgruppen (se bilag 3) fremhæver de selv en vis
lighed med lægegruppen, idet arbejdet som terapeut er selvstændigt. Størstedelen af
terapeuternes arbejdsopgaver ligger placeret rundt omkring på hospitalet, hvilket betyder, at
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terapeuterne tilbringer forholdsvis lidt tid sammen i terapeutgruppen – ligesom lægegruppen og
modsat plejegruppen, som arbejder sammen i teams i langt størstedelen af deres arbejdstid.
Læge- og terapeutgruppen tilhører således en kultur, hvor konflikter i nogle sammenhænge er
nødvendige, og hvor de i hvert fald ikke er truende for gruppens eksistens. Sygeplejegruppen
tilhører derimod en udpræget konsensuskultur, hvor konflikter og uenigheder opfattes som
underminerende for gruppens eksistens – og i sidste ende for den gode patientbehandling.
Sådanne kulturbårne værdier om konflikt og konsensus vil uvilkårligt smitte af på gruppemedlemmernes opfattelse af dialogen som samtaleform og dialogudviklingsprocessen.
For det første er det værd at pointere, at den intuitive opfattelse af dialog kan være forskellig fra
kultur til kultur. Intuitivt vil dialogtankegangen falde godt i tråd med sygeplejekulturens værdier.
Dialog vil opfattes som noget godt og rigtigt; dialog signalerer harmoni og balance; dialog
signalerer gruppeprocesser etc. Dette afspejlede sig også i afdelingssygeplejerskernes reaktion på
projektet: Vi kan altid lære mere og blive bedre til at kommunikere. Modsat i konfliktorienterede
kulturer som f.eks. læge- og terapeutgruppen: Her vil dialogtankegangen måske som udgangspunkt virke tung og unødvendig; dialogudviklingen kan opfattes som en socialiseringsøvelse, der
ikke skaber resultater tilstrækkeligt hurtigt. Dette afspejlede sig hos nogle af klinikrådsgruppens
medlemmer, blandt andet i forbindelse med midtvejsevalueringen. Det skal dog pointeres, at
klinikrådsgruppen som nævnt var tilskyndet til at indgå i dialogudviklingsforsøgene, dels fordi
gruppen som helhed oplevede nogle kommunikationsmæssige problemer, som alle ønskede løst,
dels fordi tidligere forsøg på at løse problemerne var slået fejl. Så selv om dialogtankegangen
ikke virker appellerende for mere konfliktorienterede faggrupper, kan det naturligvis virke
appellerende at forsøge at løse nogle erkendte problemer på en ny måde.
For det andet er det væsentligt, at den intuitive opfattelse af dialog som noget harmoniskabende
ikke harmonerer med dele af dialogudviklingsprocessen. Det endelige mål, opnåelsen af et fælles
tredje, signalerer om ikke permanent harmoni, så i hvert fald midlertidig harmoni, men vejen
dertil går igennem bevidstgørelse af verdensbilleder, manifestering af latente konflikter og
uenigheder, drøftelse af forskelle mellem verdensbilleder etc., dvs. forholdsvis konfliktfyldte
processer.
Så hvor dialogen som udgangspunkt måske virker mere appellerende for konsensusorienterede
kulturer, så vil dialogudviklingens konfliktfyldte faser virke truende for disse kulturer, og der vil
opstå tvivl om, hvorvidt der overhovedet er en gevinst i at deltage i dialogudviklingen. Modsat
vil de konfliktorienterede kulturer som udgangspunkt ikke kunne se den store gevinst ved at
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indgå i dialogudviklingen fra start, men dialogudviklingsprocessen vil ikke være nær så truende
og kulturstridig som i konsensuskulturer. Derfor vil konfliktorienterede kulturer formentlig i
løbet af dialogudviklingsprocessen alt andet lige kunne se en betydelig større gevinst ved at
deltage i dialogudviklingen end konsensusorienterede kulturer. I de konfliktorienterede kulturer
vil gevinsten være, at der ikke skal bindes så meget energi i ukonstruktive konflikter, møderne
vil blive mere effektive, beslutningsprocesserne hurtigere, kreativiteten i gruppen vakt til live
etc. I konsensusorienterede kulturer kan gevinsten være svær at få øje på, og fokus vil alt andet
lige være på den trussel, der rejser sig mod gruppesammenholdet og kulturen i det hele taget, når
dialogudviklingsprocessen hvirvler konflikter og uenigheder op til overfladen.
De kulturbårne værdier vil ikke alene smitte af på opfattelsen af dialog og dialogudviklingsprocessen, men naturligvis også på dialogudviklingsprocessens faktiske forløb.
Netop spørgsmålet om betydningen af konflikt hhv. konsensus er centralt i dele af forandringsteorien. I artiklen ”Konfliktkultur som drivkraft” argumenterer Morsing & Döpping (1998) for,
at konflikter, såfremt de kan holdes på et konstruktivt niveau, netop kan bidrage til øget
kommunikation. Argumentationen ligger i tråd med den, der ligger implicit i dialogtankegangen:
At man gennem en midlertidig øgning i konfliktniveauet kan øge forståelsen for de forskellige
verdensbilleder i en organisation og derigennem øge organisationens handlingsrum:
”Ved at opmuntre til at lade forskellige ekspertsynspunkter støde sammen, gøres
forskelle mellem organisationens grupper tydeligere i det enkelte samarbejde.
Resultatet er, at konfliktniveauet (i hvert fald det officielle) øges, samtidig med at
forståelsen fremmes for hinanden og dermed for konfliktens baggrund. Der pirres til
den klassiske slagsang ’sådan plejer vi at gøre her hos os’, fordi man tvinges til at
begrunde ’plejer’, sine ideer og holdninger i et sprog, som kan forstås af de, som
ikke er den del af det lokale ’plejer’-fællesskab. Man får indsigt i ’de andres’
baggrund – og ikke mindst sin egen. Ved at tale om, invitere og legitimere konflikter
mellem mange forskellige synspunkter foldes viften af muligheder og alternativer ud,
og sandsynligheden øges for øget indsigt og læring.” (Morsing & Döpping, 1998, p.
2).
Denne opfattelse af konflikt som drivkraft til forandringer står i skarp kontrast til den harmoniopfattelse, der præger dele af forandringslitteraturen. F.eks. argumenterer Schein i sin kulturteori
for en harmoniopfattelse, hvor forskelle og konflikter subkulturer imellem reducerer
organisationens lærings- og forandringspotentiale (Schein, 1994b).
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Også Argyris & Schön fremhæver i deres teori om organisatorisk læring den konstruktive
konflikt – ”organizational dialectic” – som fremmende for double loop-processer:
”We use the term ’organizational dialectic’ to refer to such processes. In them,
problematic organizational situations give rise to organizational inquiry – problem
setting and problem solving – which, in turn, creates new problematic situations
within which new inconsistencies and incongruities in organizational theory-in-use
come into play. These are characteristically manifested in intraorganizational
conflict. The organization’s way of responding to such conflicts yields still further
transformations of the organization’s problematic situation. We believe that
organizational learning occurs within the context of such dialectic processes (…).”
(Argyris & Schön, 1996, p. 71-72)
Argyris & Schön uddyber denne pointe ved at påpege, hvordan et stærkt Model I-læringssystem
kan give næring til stærke defensive rutiner, som igen kan føre til, at medlemmerne oplever
mistillid, distancering og kynisme omkring muligheden for organisatorisk læring omkring
emner, der opleves som pinlige eller truende. En konsensuspræget kommunikation, hvor
konflikter minimeres, og hvor konflikter eller uenigheder undgås eller omgås, vil yderligere
forsegle et Model I-læringssystem:
“This, in turn, results in a low likelihood that high-quality inquiry will occur. The
conditions for what we have called ‘good dialectic’ will be suppressed. There will be
a tendency to minimize conflicts and disagreements by bypassing them and covering
up the bypassing. It will be difficult to reflect on and produce an accurate history of
the problem in question. It is likely that the participants will have difficulty even in
agreeing on what actually happened. It is even more likely that they will not try to
test their interpretations of events. It they do try, their tests are likely to be poor ones
because they will be crafted to avoid threatening the reasoning used by the
individuals who made the interpretations in the first place.” (Argyris & Schön, 1996,
p. 107)
I afdelingssygeplejerskernes konsensuskultur oplevede jeg netop dette: At konflikter eller
potentielle konflikter hurtigt blev forsøgt lukket ned, og at afdelingssygeplejerskerne havde en
stærk ”cover-up”-mekanisme og en udpræget Model I-adfærd, hvor især værdierne om at undgå
at fremkalde eller udtrykke negative følelser og opføre sig rationelt var bærende. Problemer,
konflikter og uenigheder kom derfor sjældent op til overfladen, og de få gange, interventionen
bevirkede, at konflikter og uenigheder var åbenlyse, reagerede gruppen med stærke forsvars394
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mekanismer. Modsat forholdt det sig i klinikrådsgruppen, hvor kommunikationen nærmest fik
næring af det høje konfliktniveau.
De kulturelle værdier omkring konflikt og konsensus er dermed afgørende for udviklingen af en
dialog og for de reaktioner og graden af defensive rutiner, deltagerne udviser i dialogudviklingsprocessen, idet dialogen og især processen frem mod dialogen tilsyneladende trives bedre i en
konfliktkultur end i en konsensuskultur.
Dette underbygges af nedenstående kommunikationsmodel, figur 8.6, hvor forsvarsmekanismer
bindes sammen med graden af problembearbejdende kommunikation. Tanken i modellen er, at
grupper eller organisationer skal bevæge sig fra felt 1, dvs. den meget forsvarsprægede og glatte
kommunikation, via felt 2, hvor konflikterne bliver manifeste, men stadig behandles i en
forsvarspræget kommunikation, hvorved problemerne ikke bliver bearbejdet, til felt 4, hvor
kommunikationen er problembearbejdende, men hvor konfliktniveauet betyder, at problemer
ikke nødvendigvis bliver løst, og ultimativt til felt 3, hvor konfliktniveauet er blevet tæmmet, og
hvor problemerne bliver løst (Nørgaard Dahl, 1997). I dialogsammenhæng svarer felt 3 til
udviklingen af en dialog og opnåelsen af et fælles tredje.

Forsvarspræget
Kommunikation

Problembearbejdende
Kommunikation

Glat
kommunikation

1: Kommunikationen dækker over
3: Kommunikationen afspejler, at
problemer og konflikter i organisationen problemer og konflikter i
organisationen er blevet løst

Konfliktfyldt
kommunikation

2: Kommunikationen afspejler, at de
reelle problemer og konflikter i
organisationen ikke bliver bearbejdet

4: Kommunikationen afspejler, at de
reelle problemer og konflikter i
organisationen bliver bearbejdet, men
ikke nødvendigvis løst

Figur 8.6: Forskellige former for kommunikation
Kilde: Nørgård Dahl, 1997, p. 175

Betragter man dialogudviklingsforsøgene i de to grupper ud fra ovenstående model, befandt
afdelingssygeplejerskegruppen sig ved dialogudviklingsforsøgenes start i felt 1, hvor
kommunikationen på overfladen forløb glat, men hvor der samtidig – bevidst eller ubevidst –
blev dækket over problemer og konflikter. I forbindelse med 1. metakommunikationsession,
hvor afdelingssygeplejerskerne drøftede formålet med møderækken, bevægede gruppen sig
midlertidigt fra felt 1 til felt 2, hvor konflikterne og uenighederne omkring møderækkens formål
kom op til overfladen, men hvor problemet ikke blev løst. Gruppen faldt dog hurtigt tilbage i felt
1 og forblev der under resten af dialogudviklingsforsøgene.
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Klinikrådsgruppen befandt sig indledningsvis i felt 2, hvor der var åbenlyse konflikter, men hvor
konflikterne repeterede sig selv og udgjorde en barriere for problemløsningen. Dette afspejler sig
især i den indledende diagnose af gruppen og i de indledende interventioner, hvor gruppen ofte
havde de samme emner på dagsordenen mange gange, fordi tiden gik med konfliktfyldte
drøftelser, der betød, at man ikke nåede frem til enighed om, hvordan en given problemstilling
skulle løses. Ved midtvejsevalueringen var det tydeligt, at gruppen havde flyttet sig til felt 4, idet
gruppemedlemmerne drøftede en række af de problemer, der prægede gruppen og dens
kommunikation, men de var stadig langt fra en dialog. Langsomt – og i glimt – bevægede
gruppen sig dog lejlighedsvis op i felt 3, især omkring ikke-sprængfarlige emner. Ind imellem
faldt gruppen tilbage i felt 2, men processen var som helhed præget af, at gruppen bevægede sig
mellem felt 2 og felt 4 og ind imellem i slutningen af dialogudviklingsprocessen op i felt 3.
Klinikrådsgruppen var altså ifølge figur 8.6 qua det høje konfliktniveau tættere på en dialog og
var lettere at flytte over i en mere problembearbejdende kommunikation end afdelingssygeplejerskegruppen, hvor konsensuskulturen gjorde det vanskeligt at flytte gruppen over i felt
2 og videre derfra i retning af en dialog. Modellen illustrerer tydeligt det, som er en af dialogudviklingens akilleshæle: At den dialektik, der er forudsætningen for udviklingen af en dialog, er
i modstrid med en konsensuskultur. For medlemmer af en konsensuskultur vil det være
forbundet med store kvaler at befinde sig i felt 2. De konflikter, der er nødvendige for
udviklingen af en dialog, opfattes som truende for gruppens eksistens. I en konsensuspræget
kultur vil aktørerne derfor reagere med stærke defensive rutiner allerede ved dialogudviklingsforsøgenes start, fordi skridtet fra felt 1 til felt 2 er stærkt truende og ubehageligt.
I en konfliktpræget kultur vil man således være et væsentligt skridt tættere på dialogudvikling,
idet den dialektik, der er forudsætningen for dialogudvikling, allerede eksisterer i gruppen. I
konfliktorienterede kulturer består dialogudviklingen således mest i at lære aktørerne at håndtere
konflikterne, mens dialogudviklingen i konsensusorienterede kulturer er forbundet med en meget
mere gennemgribende kulturændring.
Dette supplerer dermed tanken om, at afdelingssygeplejerskegruppen ikke var optøet i samme
grad som klinikrådsgruppen (jf. afsnit 8.2.4). Kommunikationsmæssigt befandt klinikrådsgruppen sig et væsentligt skridt tættere på dialogen, og i afdelingssygeplejerskegruppen var der i
langt højere grad end i klinikrådsgruppen tale om en væsentlig kulturændring, hvilket i sig selv
kræver en lang optøningsfase.
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Når kulturelle faktorer inddrages som forklaringsvariabel i andenordensanalysen af de to dialogudviklingsforsøg, opnås således en indsigt i, at dialogudviklingen trives væsentligt bedre i en
konfliktorienteret kultur end i en konsensusorienteret kultur.

8.3.7: At klappe med én hånd – 1½ loop-læring
Dialogudviklingsprocessen er, som det fremgår af ovenstående, en intervention, der i Argyris &
Schön’s termer har til formål at facilitere ændringer i retning af en Model II-adfærd. De to
dialogudviklingsprocesser illustrerer dog, at Model II-interventioner kan føre til andet end netop
en Model II-adfærd.
Som nævnt i afsnit 8.3.6 medførte dialogudviklingsprocessen i afdelingssygeplejerskegruppen en
konservering af Model I-adfærden, og der var derfor i princippet tale om en Model IIintervention, der producerede Model I-resultater og dermed single loop-processer. Også i
klinikrådsgruppen kan der findes eksempler på, at Model II-interventionen producerede Model Iresultater og single loop-læring, f.eks. i starten, hvor klinikrådsgruppen tog initiativ til
forskellige effektiviseringstiltag af møderækken.
I klinikrådsgruppen var der som nævnt tegn på, at flere – hvis ikke alle – gruppemedlemmer i
større eller mindre grad udviklede en dialogkompetence, hvilket især afspejlede sig i en evne til
metarefleksion og en tankegang svarende til en Model II-adfærd. Dette afspejles i øvrigt også i
”De 10 Bud for Dialog”, hvor der kan ses en sammenhæng mellem en række af budene og
Model II-modellen.
Det var dog også tydeligt, at den individuelle refleksion og læring til tider havde vanskeligt ved
at komme til udtryk på klinikrådsmøderne i form af udvikling af en dialog. Især i forbindelse
med metakommunikationsessionerne udviste gruppemedlemmerne en Model II-lignende adfærd
og demonstrerede, at dialogkompetencen var under udvikling, men det tog tid – nogle gange lang
tid – før dette kunne spores i den ikke-faciliterede del af kommunikationen på klinikrådsmøderne, dvs. i gruppens ordinære kommunikation.
Dialogudviklingsforsøgene i begge grupper rummer tegn på det, der i det følgende vil blive
betegnet som ”1½ loop-læring”, dvs. brudte double loop-processer, hvor læringen af forskellige
årsager ikke manifesterer sig som organisatorisk læring på handleplanet.
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Et eksempel på et sådan 1½ loop tjener til illustration. I forbindelse med 10. metakommunikation
(se afsnit 8.13.2) drøftede klinikrådet fremtidsperspektiverne for klinikken, og flere af klinikrådsmedlemmerne stillede spørgsmål som: ”Hvad vil vi overhovedet med fysioterapi på
Rigshospitalet?” etc. Sådanne spørgsmål, der vedrører terapiens og klinikkens funktion og
eksistensberettigelse befinder sig på et sådan refleksionsniveau, at det må betegnes som en
indikator på Model II-adfærd og en begyndende double loop-proces. Men typisk for flere af
klinikrådsgruppens drøftelser, sluttede drøftelsen her. Svarene udeblev, og drøftelsen
manifesterede sig ikke åbenlyst i ændringer i gruppens adfærd eller kommunikation. Klinikrådsgruppen formåede således flere gange at stille spørgsmålstegn ved og granske individuelle og
kollektive styrende variable, men det var langt fra altid, at granskningen førte til ændringer i
gruppens adfærd eller kommunikation.
Der rejser sig derfor et spørgsmål om, hvornår et double loop har fundet sted. Er det nok, at en
aktør eller en gruppe stiller spørgsmålstegn ved de styrende variable og konstaterer, at de ikke
behøver at blive ændret, hvorved der ikke finder handlingsmæssige ændringer sted? Og hvad
hvis resultatet af processen er, at der finder en ændring sted i aktørens eller gruppens styrende
variable, men der ikke er nogen ændring at spore på handleniveauet?
Argyris & Schön gør ikke meget ud af at forklare, hvordan individet lærer, men det er åbenbart,
at deres grundsynspunkt er, at læring er noget, der foregår hos individet – organisationer som
sådan kan ikke lære. Organisationens læring vil sjældent være lig med summen af individernes
læring. Individerne i en organisation kan vide mere end organisationen, f.eks. i tilfælde hvor ny
viden ikke er indlejret i organisationens struktur eller rutiner. Omvendt kan organisationen vide
mere end individerne i organisationen, fordi viden og erfaring er lagret i organisationens
hukommelse i form af struktur og rutiner (Argyris & Schön, 1996).
Argyris & Schön gør som tidligere nævnt heller ikke meget ud af at redegøre for sammenhængen
mellem individuel og organisatorisk læring, eller hvordan læring faciliteres på en sådan måde, at
individuel læring bliver til kollektiv eller organisatorisk læring. De fremfører dog jf. afsnit 8.3.2,
at læring først er organisatorisk, når den er indlejret i organisationens artefakter i bred forstand
(Argyris & Schön, 1996). Argyris & Schön’s svar er således, at læring (hvad enten der er tale om
single- og double loop) først har fundet sted, når det manifesterer sig i en ændret adfærd:
“The learning products of organizational inquiry may take many forms, all of which,
to qualify as learning must include evidence of a change in organizational theory-inuse. Often such changes are mediated by lessons drawn from inquiry. These include
a. interpretations of past experiences of success or failure; b. inferences of causal
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connections between actions and outcomes and their implications for future action;
c. descriptions of the shifting organizational environment and its likely demands on
future performance; d. analysis of the potentials and limits of alternative
organizational strategies, structures, techniques, information systems, or incentive
systems; e. descriptions of conflicting views and interests that arise within the
organization under conditions of complexity and uncertainty; f. images of desirable
futures and invention of the means by which they may be achieved; g. critical
reflections on organizational theories-in-use and proposals for their restructuring;
and h. description and analysis of the experiences of other organizations. All such
intermediate outcomes of inquiry qualify as products of organizational learning
when they are accompanied by changes in behavior that signify changes in
organizational theory-in-use and when they are embodied in the individual images
(the memories, maps, or programs) that store organizational knowledge. (Argyris &
Schön, 1996, p. 16-17).
Argyris & Schön definerer som nævnt læring som ”detecting and correcting error” (Argyris &
Schön, 1996). Den fejl, der skal identificeres og rettes, er den fejl, der skaber et mismatch
mellem handlinger og konsekvenser. Hvis ikke individet ændrer sine handlinger, således at de
ønskede konsekvenser opnås, bliver ”fejlen” ikke rettet. Derfor er det hos Argyris & Schön
læringens præmis, at den skal manifestere sig i ændret adfærd. Og double loop-læringens præmis
er, at læringen ikke kun manifesterer sig i ændret adfærd, men at der også finder en ændring af
de styrende variable sted.
Problemet er imidlertid, at der i begge grupper kunne ses tegn på brudte læringsprocesser, hvor
en begyndende double loop-læring ikke manifesterede sig i ændret adfærd på det individuelle
eller det kollektive niveau.
Inspireret af March & Olsen (1979) kan man forestille sig følgende forklaringer på sådanne
brudte læringsprocesser:
Der kan være tilfælde, hvor en ændring i et individs verdensbillede, dvs. en double loop-læring,
ikke slår igennem i individets handlemønster og dermed heller ikke på det kollektive plan på
grund af rollefordelingen/rolleopfattelsen og regelbegrænsninger i organisationen. Magtstrukturer, kulturelt forankrede regler og normer eller stærkt indarbejdede beslutningsprocesser
kan være en væsentlig hindring for, at en ændring i individets fortolkningsskema fører til en
ændring i individets handling. Der er altså her tale om en ufuldstændig double loop-proces, hvor
der sker ændringer i individets værdisæt, men ikke i individets handlemønster. I disse tilfælde
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sker der hverken et single loop eller et double loop. Især i fagprofessionelle organisationer som
et sygehus med én eller flere dominerende fagdomæner vil dette udgøre en væsentlig udfordring,
dels fordi der er betydelig magt knyttet til det dominerende fagdomæne, dels fordi kulturen og
organisationens rutiner ofte vil være rigide i fagprofessionelle organisationer.
Man kan også forestille sig, at individet lærer, og at dette også kommer til udtryk i individets
handlinger, men at det ikke slår igennem på kollektivniveau eller på organisatorisk niveau, altså
en individuel double loop-læringsproces, der ikke slår igennem på det kollektive niveau. Årsagen
kan være magtstrukturer og interessekonflikter. Årsagen kan også være, at ændringen i individets
handling er for ubetydelig til, at det slår igennem på kollektivniveau.
Ydermere kan man forestille sig, at organisationens rutiner, organisationens historie og
organisationens målorientering rummer elementer, som kan være med til enten at bryde læringsprocessen eller forhindre, at læringsprocessen forløber uhindret fra refleksion over ændringer i
det individuelle verdensbillede til ændringer i fortolkningskollektivers adfærd.
Konsekvensen af ovenstående strukturelle, kulturelle og magtmæssige forhold kan være brudte
double loop-processer, og der kan findes eksempler på sådanne 1½ loop-processer i begge
grupper. I afdelingssygeplejerskegruppen sås det f.eks. i de tilfælde, hvor enkelte afdelingssygeplejersker nikkede samtykkende i forbindelse med feedbacksessionerne, men forholdt sig
tavse i den efterfølgende metakommunikation. Det sås også, når enkelte afdelingssygeplejersker
i forbindelse med metakommunikationsessionerne tog centrale emner op til drøftelse, hvorefter
der hurtigt blev lagt låg på emnet. I klinikrådsgruppen sås sådanne 1½ loop-processer f.eks. i
forbindelse med drøftelser, hvor centerdirektionen indgik som ekstern ikke-tilstedeværende part i
kommunikationen. Centerdirektionen besidder en betydelig magt, og selv om magt i sig selv ikke
er en hindring for dialogudvikling, så er magten en hindring, hvis magthaverne ikke indgår i
kommunikationen på dialogens præmisser. Endelig bør også nævnes, at strukturelle
effektiviseringstiltag som f.eks. indførelsen af en ordstyrerfunktion kan være et eksempel på en
indarbejdet beslutnings- eller kommunikationsproces, der kan være til hinder for dialogen og
double loop-processer, og at succesen hvormed en ordstyrerfunktion kan kobles til dialogudviklingen i høj grad afhænger af ordstyrerens dialogkompetence.
Der er således en række faktorer, der er afgørende for, om ændringer i individets verdensbillede
fører til ændrede handlinger på det organisatoriske niveau, og det er i forbindelse med dialogudviklingen væsentligt at være opmærksom på de faktorer, der er afgørende for, om resultatet af
en ændring i individets verdensbillede resulterer i reel læring, dvs. et double loop, eller om
resultatet er ingen reel læring, dvs. et 1½-loop. Problemstillingen kompliceres dog yderligere af,
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at det kan være svært ud fra en simpel time-lag-problematik at afgøre, om et 1½-loop udvikler
sig videre til et double loop eller ej, idet man må forvente, at der går et vist stykke tid, før
ændringer i tænkemønstre manifesterer sig som ændringer i handlemønstre.

8.3.8: Facilitators defensive rutiner
I de foregående afsnit er der med udgangspunkt i læringsteorien foretaget en andenordensanalyse
af dialogudviklingsforløbet i de to grupper, hvor der er peget på forskellige karakteristika ved de
to grupper, der kan forklare de forskellige udfald af dialogudviklingsprocessen.
Der er imidlertid endnu et forhold, der fortjener opmærksomhed, hvilket indebærer at spejlet for
en stund vendes væk fra grupperne og mod facilitatoren for også der at søge forklaringer på
udfaldet af dialogudviklingsprocesserne. Det er naturligt i denne forbindelse primært at fokusere
på den gruppe, hvor dialogudviklingsprocessen forløb mindst heldigt, nemlig afdelingssygeplejerskegruppen.
I forbindelse med et ph.d.-kursus, som Chris Argyris forestod i Danmark i 2001, blev spejlet
vendt mod mig og min rolle som facilitator, og i løbet af dette kursus var der to forhold, der
fremtrådte mere og mere klart:
For det første er det tegn på defensiv adfærd, når man som forsker, der anvender Argyris &
Schön’s teori om organisatorisk læring, kun bruger teorien til at forklare adfærden blandt de
aktører, der har været ”offer” for min facilitering i forsøget på at udvikle dialog, og ikke
inddrager sig selv som aktør og dermed sin egen ageren, der bør underkastes samme analyse som
de øvrige aktørers. Da det, jf. nedenfor, samtidig stod klart, at jeg i hvert fald på ét kritisk
tidspunkt havde udvist en markant Model I-adfærd, stod det samtidig klart, at jeg næppe kunne
”gå fri” som forklaringsvariabel med betydning for udfaldet af processen. Det har jeg taget
konsekvensen af – blandt andet ved i de to analysekapitler (kapitel 6 og 7) at lægge stor vægt på
at fremstille min egen ageren i forhold til de to grupper, således at det er muligt at ”kigge mig i
kortene” og medtage min adfærds betydning for udfaldet af processerne i vurderingen af
analysen.
For det andet har jeg – som nævnt ovenfor – i hvert fald i ét tilfælde, hvor dialogudviklingsprocessen befandt sig i en kritisk fase, udvist en markant Model I-adfærd, som kan have haft
betydning for udfaldet af dialogudviklingsprocessen.
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I forbindelse med 2. metakommunikation (se afsnit 7.5.2) i afdelingssygeplejerskegruppen nåede
dialogudviklingsprocessen til et kritisk punkt, hvor gruppen blandt andet i forbindelse med en
drøftelse omkring et møde, hvor portørgruppen skulle indgå, på forskellig vis gav udtryk for, at
de ikke ønskede at indgå i metakommunikationen. Det var tydeligt, at en del af gruppen forsøgte
at lukke samtalen ned, og flere gruppemedlemmer argumenterede for, at problemet i forhold til
gruppens kommunikation ikke skulle søges i gruppen, men blandt andet i ineffektiv mødeledelse.
Stemningen blev dårligere og dårligere, og en del af gruppemedlemmerne var tydeligt irriterede
og udviste tydelig modvilje mod at indgå i metakommunikationen. Efter at en del af gruppemedlemmerne flere gange havde påpeget, at de ikke mente, at der var nogle problemstillinger
knyttet til det konkrete eksempel, og efter at jeg flere gange havde forsøgt at forklare gruppen, at
det ikke var meningen, at de skulle forholde sig til den konkrete problemstilling, men til måden,
de kommunikerede om den konkrete problemstilling på, nåede dialogudviklingsprocessen til et
kritisk punkt: Gruppemedlemmerne meddelte, at de ikke ønskede at drøfte emnet, så længe jeg
var til stede.
Min reaktion i den forbindelse var at gentage, at det ikke var tanken, at den konkrete sag skulle
diskuteres, men at eksemplet måske kunne tjene som baggrund for en drøftelse af gruppens
kommunikation. Stemningen udviklede sig nu til at være en smule aggressiv og fjendtlig, og
flere gruppemedlemmer forholdt sig passive, mens andre gruppemedlemmer meget markant i
tale, kropssprog og toneleje gav udtryk for en stigende modvilje mod at indgå i metakommunikationen.
Min reaktion herpå var at forklare gruppen, at det ikke var min hensigt at gøre mig til dommer
over deres møderække og deres kommunikation, og at det var naturligt, at der opstod sådanne
kritiske faser. Direkte adspurgt om jeg mente, at gruppen havde kommunikationsproblemer,
svarede jeg, at jeg ikke ville gøre mig til dommer over gruppens kommunikation, men jeg
påpegede ligeledes, at jeg fandt det interessant, at de flere gange selv havde nævnt nogle
problemer omkring kommunikationen, som de tilsyneladende ikke ønskede at drøfte.
Flere af gruppemedlemmerne gav nu udtryk for, at de syntes, at de havde fået meget ud af
processen, og et enkelt gruppemedlem støttede mig i min vurdering af, at en række diskussioner
hurtigt blev lukket ned. De eksempler, hun nævnte, var dog udelukkende knyttet til eksterne
forhold omkring gruppens kommunikation.
Metakommunikationen blev som nævnt afsluttet med, at jeg fremlagde en plan for den videre
proces, som gruppen drøftede uden min tilstedeværelse, hvorefter de, da jeg selv henvendte mig,
lod mig forstå, at de ikke ønskede at fortsætte dialogudviklingsprocessen.
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Som det fremgår, er ovenstående interaktion et godt eksempel på Model I-adfærd på begge sider.
Jeg blev meget overrasket over gruppens reaktion, og i det øjeblik, jeg oplevede modstand, var
mine handlinger tydeligt sammenfaldende med en Model I-adfærd (se figur 8.2 og 8.3). Jeg
forsøgte at vinde mest muligt og tabe mindst muligt ved at forsøge at please sygeplejerskerne og
undgå at provokere dem, således at de forhåbentlig fortsat ville deltage i projektet. Jeg var ikke
ærlig omkring min vurdering af gruppens kommunikation, men forsøgte at undgå provokationer
ved at glide af på spørgsmålet og ved at intellektualisere svaret og derved forsøge at undgå en
mere personlig konfrontation.
Min reaktion i den forbindelse er selvfølgelig interessant, fordi den kan have haft betydning for
det videre forløb. For det første underminerer en sådan adfærd min rolle som facilitator og
dialogudvikler, fordi jeg sagde ét (oversat til læringsteorien havde jeg igennem hele forløbet
prædiket noget i stil med: dialog udvikles gennem en Model II-adfærd) og gjorde noget andet
(udviste en klar Model I-adfærd på et tidspunkt, hvor der klart var behov for en Model IIadfærd). For det andet havde processen måske haft et andet forløb, hvis jeg havde udvist en
Model II-adfærd (se figur 8.4 og 8.5) og spurgt ind til årsagen til gruppens reaktion og forelagt
dem mine observationer (f.eks.: I siger, I gerne vil indgå i en dialogudvikling, men de fleste af
jeres handlinger tyder på, at I ikke vil) og på den måde have forsøgt at skabe valid information
ved at benytte lejligheden til igen at holde et spejl op for gruppen. Ved at udvise en Model Iadfærd i stedet for en Model II-adfærd medvirkede jeg i stedet til gruppens defensive reaktion
ved at gøre det ikke-diskuterbare ikke-diskuterbart.
Men min reaktion er også interessant af andre årsager. Min reaktion kunne f.eks. understøtte
Argyris & Schön’s teori om, at langt de fleste personer udviser en Model I-adfærd, og at en
sådan adfærd er svært at ændre. Reaktionen kunne også understøtte deres teori om, at defensiv
adfærd udvises i situationer, som opleves ubehagelige, eller hvor man føler sig truet – f.eks. når
man til sin skræk opdager, at fundamentet for ens empiriske afprøvning af en dialogudviklingsmodel er ved at skride under én. Min reaktion kunne også sige noget om, at det er svært at udvise
en Model II-adfærd i et Model I-miljø, fordi man hurtigt falder ind i gruppens handleregler og
forsøger at kommunikere på de præmisser, som kommunikationen i gruppen fungerer på. Det er
ikke nogen undskyldning, men det understreger, hvor svært det kan være for en aktør, der måske
har ”købt dialogbudskabet” at få sin begyndende Model II-erkendelse til at manifestere sig på det
kollektive plan i en gruppe, der er præget af et Model I-læringssystem.
Min reaktion kan derfor tænkes at understøtte den tidligere diskussion om, at en væsentlig
barriere for dialogudvikling er at få den individuelle læring til at manifestere sig på det kollektive
plan.
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8.3.9: Sammenfatning
Sammenfattende kan der inden for rammerne af læringsteorien peges på en række supplerende
forklaringer på årsagen til de forskellige udfald af de to dialogudviklingsforløb:
•

Der kan etableres en sammenhæng mellem udvikling af en dialogkompetence og
double loop-læring og dermed fra det, Argyris & Schön benævner Model I-adfærd
til Model II-adfærd. I begge grupper kan der peges på tegn på en Model I-adfærd,
der udgør en barriere for dialogudviklingen. Model I-adfærden kommer dog meget
forskelligt til udtryk i de to grupper. Klinikrådsgruppen er præget af to styrende
variable fra Argyris & Schön’s Model I-adfærdsmodel, nemlig det at sætte sig mål
og forsøge at nå dem samt at forsøge at vinde mest muligt og tabe mindst muligt.
Afdelingssygeplejerskegruppen er præget af to andre styrende variable, nemlig det
at undgå at fremkalde eller udtrykke negative følelser samt at være rationel i den
forstand, at man f.eks. beskytter andre fra at blive såret. Disse styrende variable
udgør barrierer for dialogudviklingen og manifesterer sig i defensive rutiner, som
kommer til udtryk på forskellig vis. De defensive rutiner er dog klart stærkest i
afdelingssygeplejerskegruppen, hvor resultatet af dialogudviklingsforsøget er en
cementering af gruppens Model I-adfærd. I klinikrådsgruppen er der knap så mange
defensive rutiner, og i løbet af dialogudviklingsprocessen udviser gruppen tegn på
en Model II-adfærd.

•

Fagprofessionelle er dårlige double loop-lærere og har dermed alt andet lige ikke
naturtalent for dialogudvikling. Selv om dialogudviklingsforsøgene lykkes
betydeligt bedre i klinikrådsgruppen end i afdelingssygeplejerskegruppen, er
dialogudviklingen i begge grupper dog præget af en række vanskeligheder. Selv om
der er forskel på graden af defensive rutiner i de to grupper, er der således også
nogle fællestræk. En mulig forklaring på vanskelighederne med at udvikle dialog i
de to grupper kan søges i den kontekst, som dialogen er udviklet i, idet der kan
argumenteres for, at højtuddannede professionelle i høj grad udviser Model Iadfærd og dermed også udviser en høj grad af defensive rutiner. De fagprofessionelles læring foregår inden for rammerne af deres respektive faggrupper,
hvilket betyder, at der ofte udvikles stærke fagprofessionskulturer, hvori der opstår
en risiko for ”tunnelsyn” og kompetencefælder. Den faglige identifikation betyder,
at der inden for mange faggrupper udarbejdes normer og retningslinier, der
fungerer som rettesnor for arbejdet. Sådanne strukturelle elementer har naturligvis
til formål at sikre kvaliteten i de fagprofessionelles arbejde, men de er også
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ensbetydende med en høj grad af inerti. De fagprofessionelles særstatus og
autonomi, som de blandt andet opnår igennem autorisation, betyder, at de fagprofessionelle opnår en særlig magtstatus, der giver de defensive rutiner let spil.
Der er således en række forhold knyttet til de fagprofessionelle, som betyder, at de
fagprofessionelle har svært ved at indgå i double loop-læringsprocesser og dermed
også i dialogudviklingsprocesser.
•

Kulturen spiller en afgørende rolle for dialogudvikling. I afdelingssygeplejerskegruppen kan der peges på, at den konsensustankegang og det harmonisyn, der
præger sygeplejekulturen, og som er afgørende for, at sygeplejersker føler, at de
kan yde den bedste patientbehandling, samtidig er en væsentlig barriere for dialogudvikling. Tilsyneladende harmonerer sygeplejekulturens harmonisyn med dialogtankegangen, men vejen til dialogudvikling går igennem drøftelse af uenigheder, så
selv om dialogens resultat kan virke appellerende på plejegruppen, så er selve
dialogudviklingsprocessen i modstrid med nogle fundamentale kulturelle værdier i
plejekulturen. Omvendt kan der i læge- og terapeutgruppen peges på en mere
individorienteret kultur, hvor konflikter i nogle sammenhænge er vigtige, og hvor
de i hvert fald ikke udgør en trussel for gruppens eksistens. Dette kan forklare,
hvorfor klinikrådsgruppen, hvis kommunikation indledningsvis var præget af et
højt konfliktniveau, kommer lettere igennem og længere i dialogudviklingen. En
væsentlig pointe er således, at konflikt er en væsentlig drivkraft for dialogudvikling, og at der tilsyneladende ikke er så langt mellem diskussions- og debatsporet på den ene side og dialogsporet på den anden side, som dialoglitteraturen
traditionelt påpeger. Og der er betydeligt længere til en dialog, hvis
kommunikationen er karakteriseret ved at være ”glat” og forsvarspræget, snarere
end konfliktfyldt og forsvarspræget.

•

Brudte læringsprocesser i form af ”1½ loop-læring” udgør en væsentlig
forklaringsfaktor. Sådanne processer er karakteriseret ved, at en begyndende
double loop-læring ikke manifesterer sig på handleplanet på det individuelle eller
kollektive niveau. I dialogudviklingsmæssig henseende betyder det, at en
begyndende dialogkompetence ikke manifesterer sig i individets eller gruppens
kommunikation. Af mulige årsager til brudte læringsprocesser kan peges på, at
ændringer i individets verdensbillede ikke slår igennem i individets handlemønster
og dermed heller ikke på det kollektive plan. Der kan også peges på, at det enkelte
individ udvikler en dialogkompetence, som manifesterer sig i vedkommendes
kommunikation, men at dette ikke slår igennem på gruppens kommunikation.
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Endelig kan der peges på, at læringsprocessen bliver brudt allerede i processen fra
refleksion til ændringer i individets verdensbillede, f.eks. ved at individet måske
erkender, at kommunikationen er uhensigtsmæssig, men refleksionen fører ikke til
ændringer i individets verdensbillede eller styrende variable. Magtstrukturer,
interessekonflikter, kulturelt forankrede regler og normer eller stærkt indarbejdede
rutiner eller beslutningsprocesser kan være væsentlige årsager til brudte læringsprocesser og udgør dermed væsentlige barrierer for dialogudvikling.
•

Facilitators dialogudviklingskompetence er naturligvis også af betydning for
forløbet. I dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen reagerede jeg
som facilitator med en klar Model I-adfærd i det øjeblik, de defensive rutiner fra
gruppens side blev stærke. En Model I-reaktion på defensive rutiner fører
utvivlsomt til en cementering af gruppens Model I-adfærd.

Ovenstående andenordensanalyse har haft et forståelsesorienteret formål og har haft til hensigt
inden for rammerne af såvel dialogteorien som læringsteorien at pege på en række mulige
forklaringer på de forskellige udfald af de to dialogudviklingsforløb.
I kapitel 9 samles disse pointer i to modeller. Der opstilles en normativ model for dialogudvikling, der tager udgangspunkt i dialogudviklingsmodellen. På baggrund af de praktiske
dialogudviklingsforsøg evalueres modellen, og der opstilles en ny, revideret, normativ model for
dialogudvikling. Denne model udvikles primært på baggrund af førsteordensanalyserne i kapitel
6 og 7. Der opstilles desuden en tentativ, deskriptiv model for dialogudvikling, der sammenfatter
de faktorer, der er hhv. fremmende og hæmmende for dialogudvikling i sygehusvæsenet. Denne
deskriptive model for dialogudvikling baserer sig primært på andenordensanalysen i dette
kapitel. Desuden rummer kapitel 9 nogle perspektiveringer og betragtninger om dialogudvikling
i sygehusvæsenet.
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KAPITEL 9

Konklusion og perspektivering

9.1: Konklusion
I det følgende gives en besvarelse på afhandlingens tre formål/forskningsspørgsmål, som blev
beskrevet i kapitel 1:
1. At udvikle en teoretisk model for dialogudvikling
2. At udvikle en praktisk orienteret metode til dialogudvikling i sygehusvæsenet
3. At bidrage med ny viden om, hvad der sker, når man forsøger at udvikle
dialog i sygehusvæsenet
Svaret falder i to dele, idet svaret struktureres efter aktionsforskningens to formål.
Det ene af aktionsforskningens formål knytter sig til at skabe ændringer i praksis og udnytte den
viden, man får om et givent system, når man forsøger at ændre det, og knytter sig således til
afhandlingens tredje formål.
Det andet af aktionsforskningens formål knytter sig til at udvikle videnskabelig viden omkring
disse ændringer og knytter sig dermed primært til afhandlingens to første formål.
I praksis er det naturligvis svært at skelne imellem aktionsforskningens to formål, idet den videnskabelige viden bliver til både i udviklingen af en model og i den efterfølgende praktiske
afprøvning og validering af modellen.
Afhandlingens konklusion er struktureret således, at den dialogudviklingsmodel, der er udviklet i
forbindelse med projektet, først valideres, hvorefter essensen af den viden, der er opnået på
baggrund af den praktiske afprøvning af dialogudviklingsmodellen, uddrages.
Dette resulterer dels i en revideret normativ dialogudviklingsmodel, som sammenfatter den
teoretiske og metodiske viden, der vedrører, hvordan man i praksis kan udvikle dialog, dvs.
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ændre et status quo, dels i en deskriptiv model for dialogudvikling, som beskriver de kræfter og
variable, der dels fastholder et status quo, dels fremmer ændringen af et status quo. Den
deskriptive model for dialogudvikling beskriver således de faktorer, der er hhv. hæmmende og
fremmende for dialogvikling, og beskriver også nogle af de mulige udfald, der er af en samtale,
hvor forskellige verdensbilleder mødes.

9.1.1: En teoretisk og metodisk rammemodel for dialogudvikling
Til besvarelse af afhandlingens to første formål er der jf. figur 4.2 (se afsnit 4.5) inden dialogudviklingsforsøgene udviklet en samlet teoretisk og metodisk normativ model for dialogudvikling. I udviklingen af denne model ligger nogle af afhandlingens væsentlige bidrag.
For det første ligger der et væsentligt bidrag i koblingen af de tre centrale byggeklodser: den
fænomenologiske metateori, den domænespecifikke dialogudviklingsteori samt proceskonsultationstankegangen.
Den fænomenologiske metateori bidrager til øget forståelse af mødet mellem forskellige
verdensbilleder, hvori der dannes forskellige subjektive repræsentationer af den samme objektive
virkelighed, og hvori disse subjektive fænomener opleves som værende lig med den objektive
virkelighed. Den fænomenologiske metode med epoché (som svarer til dialogteoriens
suspensionsbegreb) som det centrale begreb giver desuden et væsentligt fingerpeg om, hvordan
kommunikationsproblemer kan løses, og yder således et centralt bidrag til udviklingen af en
praktisk orienteret metode til dialogudvikling.
Den domænespecifikke dialogudviklingsteori tager udgangspunkt i Bohm’s dialogteori og
bidrager dels til forståelse af dialogens særlige karakteristika som samtaleform, dels gennem en
operationalisering af teorien til opstillingen af de elementer, der skal udvikles, for at man kan
tale om en dialogkompetence.
Sammenstillingen af den domænespecifikke dialogudviklingsteori og det fænomenologiske
metaperspektiv er ny og væsentlig, dels fordi dialogteoriens metateoretiske fundament ikke er
særligt veludviklet eller eksplicit, dels fordi det fænomenologiske metaperspektiv giver en særlig
forståelse af kommunikationsproblemer og dets løsninger, som bidrager til udviklingen af det
metodiske apparat omkring dialogudviklingsmodellen. Dette understøttes yderligere af koblingen
af Lewin’s forandringsmodel til såvel teori- som metodedelen af dialogudviklingsmodellen.
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En yderligere kobling til proceskonsultationstankegangen har resulteret i endnu et væsentligt
bidrag, nemlig konstruktionen af en interventionsmodel bestående af følgende elementer: 1)
Observation, 2) Feedbacksessioner, 3) Metakommunikationsessioner, 4) Handling og 5)
Evaluering. Koblingen mellem proceskonsultationstankegangen, den domænespecifikke dialogteori og det fænomenologiske metaperspektiv kommer tydeligt til udtryk i interventionsmodellen, idet der blandt andet trækkes på gestaltpsykologien som en særdeles nyttig
pædagogisk løftestang i feedbacksessionerne som redskab til at forklare og formidle den
fænomenologiske dialogtankegang. Metakommunikationsessionerne trækker også på proceskonsultationstankegangen, idet der med udgangspunkt i en rolle som ”non-directive facilitator”
er udleveret eksempler på gruppernes egen, ikke-faciliterede kommunikation, hvorved der holdes
et spejl op for dialogdeltagerne, der genererer bevidsthed om og refleksion over
kommunikationen – en bevidsthed og refleksion, der gerne skulle resultere i dialogdeltagernes
beslutning om at iværksætte handlinger, der trækker kommunikationen i retning af dialog.
Med til aktionsforskningens første formål hører som nævnt ovenfor en validering/evaluering af
modellen på baggrund af de praktiske forsøg. Det billede af dialogudviklingsprocessen, som
træder frem på baggrund af de praktiske forsøg, dvs. på baggrund af førsteordensanalysen af de
to dialogudviklingsforsøg, giver blandt andet anledning til at reflektere over, om dialogudviklingsmodellen bør revideres.
På baggrund af de to dialogudviklingsforsøg vil jeg hævde, at dialogudviklingsmodellen som
rammemodel for dialogudvikling som udgangspunkt er en god model. Det er væsentligt at
påpege, at der – netop i tråd med proceskonsultationstankegangen – er tale om en rammemodel,
som tilpasses og gives konkret indhold i mødet med en konkret praksis og i et samspil mellem
facilitator og dialogdeltagere.
Jeg har dog fundet behov for en revision, der ganske vist ikke er gennemgribende, men som
netop tilføjer tre af de væsentligste pointer, der kan uddrages af de to dialogudviklingsforløb.
Den primære revision er tilføjelsen af en ekstra fase i dialogudviklingsmodellen. Denne revision
er afstedkommet af forløbet i afdelingssygeplejerskegruppen og den pointe, der nævnes i kapitel
8 om, at klinikrådsgruppen ved dialogudviklingsforsøgenes start var længere i optøningsfasen
end afdelingssygeplejerskegruppen, blandt andet på grund af deres problemerkendelse.
Revisionen er også afstedkommet af, at dialogudviklingsforsøgenes start var forskellig i de to
grupper, idet der i afdelingssygeplejerskegruppen – i modsætning til klinikrådsgruppen – ikke
fandt et indledende møde sted, hvor gruppens motivation til at indgå i dialogudviklingsforsøget
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blev drøftet. Endelig er revisionen afstedkommet af pointen om facilitators ikke-dialogfremmende defensive rutiner, når dialogdeltagerne reagerer med defensive rutiner.
I forhold til den dialogudviklingsmodel, der har fungeret som rammemodel for de to dialogudviklingsforsøg, og som er illustreret i figur 4.2 (se afsnit 4.5), kan der således argumenteres
for, at der er behov for en ”Fase 0”, som er en indledende analyse- og forberedelsesfase.
Forberedelse i den oprindelige dialogudviklingsmodel lå i Fase 1 og bestod primært af den
indledende kontakt til gruppen samt af de indledende mødeobservationer af gruppen og gruppens
kommunikation, idet Fase 1 primært har til formål at generere data til metakommunikationsessionerne, dvs. at danne basis for at kunne uddrage nogle eksempler, som kan præsenteres for
gruppen med metakommunikationsessionernes formål for øje.
Forberedelsen i Fase 0 vedrører dels dialogdeltagernes forberedelse, dels facilitators
forberedelse. Dialogdeltagernes forberedelse bør primært bestå i en drøftelse af, hvad gruppen
vil opnå med et dialogudviklingsforløb. En sådan drøftelse har dels til formål at skabe afklaring
om projektets formål hos dialogdeltagerne, dels at igangsætte optøningsfasen, idet en sådan
drøftelse kan tilskynde til refleksion over gruppens kommunikation og de problemer, gruppen
oplever i forbindelse med kommunikationen. Klinikrådsmedlemmerne påpegede, at en sådan
drøftelse internt i gruppen kunne have været hensigtsmæssig inden dialogudviklingsforsøgenes
start, og forløbet i afdelingssygeplejerskegruppen, hvor projektet tydeligvis ikke var blevet
introduceret tilstrækkeligt grundigt inden dialogudviklingsforsøgenes start, peger også i retning
af, at en sådan drøftelse ville være nyttig. Drøftelsen bør dog ikke udelukkende holdes internt i
gruppen, men bør også i større eller mindre grad inkludere facilitator, således at facilitator får et
indtryk af, hvad gruppen selv oplever som de mest centrale problemer. Det vil desuden gøre det
lettere løbende at give rammemodellen mere konkret indhold.
Facilitators forberedelse bør – ud over ovenstående – indeholde en analyse af gruppens problemerkendelse, dvs. gruppens grad af optøning inden dialogudviklingsforsøgenes start, samt en
provisorisk analyse af de mulige ”fremmere” og ”hæmmere”, der vil være for dialogudvikling i
den pågældende gruppe. Facilitators forberedelse bør derudover bestå i træning af proceskonsultationens og dialogteoriens anvisninger for facilitering, især med henblik på at træne
facilitators reaktion i forbindelse med de defensive rutiner, der uvægerligt vil opstå i en gruppe i
løbet af dialogudviklingsprocessen – men som ikke bør opstå hos facilitator!
Det skal dog understreges, at en sådan indledende Fase 0-analyse vil være provisorisk, idet især
forløbet i afdelingssygeplejerskegruppen tydeligt illustrerer aktionsforskningens centrale pointe
om, at der opnås en ganske anden viden om et system, når man forsøger at ændre det, end når
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man blot observerer det. Det er næppe sandsynligt, at man ved hjælp af en Fase 0-analyse ville
kunnet have opnået alle relevante data for dialogudviklingsforløbet i afdelingssygeplejerskegruppen, ligesom det langt fra er sikkert, at udfaldet af dialogudviklingsprocessen havde været
væsentligt anderledes. En Fase 0-analyse vil dog utvivlsomt hjælpe til nogle væsentlige
indledende refleksioner over, hvordan rammemodellen kan operationaliseres til anvendelse i en
given kontekst.
En Fase 0-analyse vil høre med til optøningsfasen, idet den netop har til formål at danne et
vidensgrundlag, der især er anvendeligt i de første faser af dialogudviklingen.
Det betyder, at en normativ rammemodel for dialogudvikling kommer til at se ud som i figur 9.1:
Fase 0:
Indledende
analyse
(Optøning)

Fase 1:
Kommunikativ
bevidsthed
(Optøning)

Fase 2:
Analyse af eget
verdensbillede
(Optøning/Forandring)

Fase 3:
Dialogudvikling

Fokusområder

Analyse af
gruppens
problemidentifikation,
kulturen,
gruppens
optøningsgrad
samt mulige
”fremmere”/
”hæmmere”
for dialogudviklingen i
den
pågældende
gruppe

Det fænomenologiske
kommunikationstankesæt
Den subjektive vs. den
objektive virkelighed
Forståelse af verdensbilleders
indhold og natur
Konsekvensen af forskellige
verdensbilleder
Nødvendigheden af flere
verdensbilleder
Aflæring af gamle
kommunikationsmønstre

Forståelse af eget
verdensbilledes indhold og
natur
Forståelse for egen brug af
mangel- og kompletteringsmekanismer
Forståelse af egen brug af
erfaringer

Gensidig korrektion af
forforståelse og eliminering af
fordomme
Gensidig forståelse og evt.
korrektion af hinandens
verdensbilleder
Det fælles tredje
Diagnose af kommunikationen
Formulering af bud for dialog,
dels med henblik på overføring
af dialogkompetence fra
metakommunikationsessioner
til den ordinære
kommunikation, dels med
henblik på genfrysning af
dialogkompetencen, jf. Fase 4

Fortsat udvikling og bevarelse
af dialogkompetence, når der
ikke længere er en facilitator
til at forestå dialogudviklingen

Elementer i
en dialogkompetence

Fokus på
facilitators
dialogudviklingskompetence

Proprioception

Proprioception
Suspension II
Lytte

Proprioception
Tale
Respektere
Lytte
Suspension I
Suspension II

Proprioception
Tale
Respektere
Lytte
Suspension I
Suspension II

Interventionselementer

Fællesmøde
vedr. formålet
med dialogudviklingen
Observation
Interviews

Observation
Feedback

Observation
Feedback
Metakommunikation på
baggrund af eksempler på
egen kommunikation
Evaluering

Observation
Feedback
Metakommunikation på
baggrund af eksempler på egen
kommunikation
Handling
Evaluering
Fag-/kommunikationsrollespil

Afgøres af gruppen og
facilitator i fællesskab

(Forandring)

Fase 4:
Cementering af
dialogkompetence
(Genfrysning)

Figur 9.1: Rammemodel for dialogudvikling
Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af figur 9.1, udvikles der ingen elementer i dialogkompetencen i Fase 0, idet
den egentlige intervention først påbegyndes i Fase 1. De interventionselementer, der benyttes i
Fase 0, er således ikke deciderede interventionselementer, men primært kvalitative dataindsamlingsmetoder, der kan anvendes til at skabe det fornødne vidensgrundlag, f.eks.
observationer og interviews.
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Det skal bemærkes, at det vidensgrundlag, der opnås i Fase 0, ikke skal pege i retning af, at
dialogudviklingsprocessen er noget, der kan planlægges rationelt på baggrund af en indledende
analyse. Fase 0 har således primært til formål at give et indledende, men væsentligt indblik i,
hvordan rammemodellen kan operationaliseres, men denne operationalisering må nødvendigvis
også finde sted løbende i samspil med dialogdeltagerne og med udgangspunkt i det dialogudviklingsforløb, der vil udspille sig.
En anden central pointe på baggrund af dialogudviklingsforsøgene er, at det i klinikrådsgruppen
viste sig lettere at udvikle en dialogkompetence, der resulterede i flere dialoglignende samtaler i
forbindelse med metakommunikationsessionerne, end det var at overføre denne dialogkompetence til den ikke-faciliterede del af kommunikationen på de ordinære møder. Til sidst i
dialogudviklingsforløbet udviklede klinikrådsgruppen ”De 10 Bud for Dialog” (se figur 6.7 i
afsnit 6.13.1), der havde til formål at genfryse dialogkompetencen. I den normative model for
dialogudvikling i figur 9.1 er der i Fase 3 indsat et nyt fokusområde i form af ”Formulering af
bud for dialog”. En tidligere formulering (dvs. en formulering af budene i Fase 3 i stedet for i
Fase 4) af nogle bud for dialogen eller dialogudviklingen i en gruppe kunne være et nyttigt
redskab i forsøget på at overføre dialogkompetencen fra metakommunikationsessionerne til de
ordinære møder. Budene bør – ligesom tilfældet var det i klinikrådsgruppen – dels rumme nogle
bud, der vedrører de praktiske forhold omkring møderækken, og som kan fungere som redskab
til at opbygge en god ”container” omkring dialogudviklingen ved at fjerne irritationsmomenter,
dels rumme nogle bud, der vedrører dialogen og dialogens elementer. Den første type bud vil
være forskellige fra gruppe til gruppe, og der vil formentlig være behov for løbende revision af
disse. Den anden type bud er af mere generel karakter for dialogudviklingen og kan formentlig
bruges i de fleste dialogudviklingssammenhænge. Der er i øvrigt en tæt sammenhæng mellem en
række af klinikrådsgruppens bud for dialog og de styrende variable, der indgår i en Model IIadfærd, og som er med til at facilitere den double loop-læring, der er nødvendig for at udvikle en
dialogkompetence.
Endelig er der i figur 9.1 i Fase 3 tilføjet to interventionselementer, som har vist sig nyttige i
praksis, nemlig fag- og kommunikationsrollespil. Fagrollespillene bidrager primært til at skabe
øget gensidig forståelse og kan anvendes i tværfagligt sammensatte grupper. Kommunikationsrollespillene bidrager til at give dialogdeltagerne øget kommunikativ bevidsthed i form af øget
proprioceptionsevne og fungerer ligeledes som et redskab, hvormed dialogdeltagerne kan
analysere og diagnosticere væsentlige træk ved kommunikationen. Kommunikationsrollespillene
kan anvendes i alle grupper.
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Således har de væsentligste erfaringer fra de to dialogudviklingsforsøg og de væsentligste
pointer fra de to førsteordensanalyser bidraget til en revideret, normativ rammemodel for dialogudvikling.

9.1.2: En deskriptiv model for dialogudvikling
Til besvarelse af afhandlingens tredje formål tages der primært udgangspunkt i nogle af de
teoretiske modeller, dialogudviklingsmodellen er baseret på, samt i såvel førsteordens- som
andenordensanalysen af de to dialogudviklingsforløb i hhv. klinikrådsgruppen og afdelingssygeplejerskegruppen.
Med udgangspunkt i figur 2.3 (afsnit 2.4.2), 2.11 (afsnit 2.6) og 3.1 (afsnit 3.1.2) samt i de
pointer, der primært er fremført i andenordensanalysen i kapitel 8, kan der skitseres en deskriptiv
model for dialogudvikling, dvs. en model, der dels beskriver de mulige udfald af en dialogudviklingsproces, dels skitserer de faktorer, der er med til at afgøre udfaldet af dialogudviklingen.
Afhandlingens sidste væsentlige bidrag i forhold til de i kapitel 1 opstillede formål er således en
deskriptiv model, der for det første tager udgangspunkt i dialogteorien, og for det andet tager
udgangspunkt i den kobling mellem dialogteorien, analyserne og læringsteorien, der blev
foretaget i andenordensanalysen i kapitel 8. Den deskriptive model for dialogudvikling
opsummerer således de konklusioner, der er udsprunget af såvel førsteordens- som andenordensanalysen og illustrerer – med de forbehold, der må tages, når afprøvningen af dialogudviklingsmodellen kun har fundet sted på to hospitalsklinikker – de faktorer, der er af afgørende
betydning, når der skal udvikles dialog på tværs af eller inden for forskellige fagkulturer i sygehusfeltet.
Modellen tager udgangspunkt i modellen for fænomenologisk kommunikation i figur 2.11 (afsnit
2.6) samt i de mulige udfaldsrum for en samtale, der er illustreret i figur 2.3 (afsnit 2.4.2) og i
figur 3.1 (afsnit 3.1.2). Der er dog tilføjet en væsentlig afgrænsning, idet modellen udelukkende
illustrerer problembearbejdende kommunikation. Dette skal forstås bredt, men det indebærer en
afgrænsning fra f.eks. privat small-talk. Den problembearbejdende kommunikation skal dog ikke
forstås som udelukkende kommunikation, der har et beslutningsorienteret formål – brainstorming, erfaringsudveksling, samtaler med et strategisk/politisk formål etc. hører også med til
den problembearbejdende kommunikation.
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Den deskriptive model for dialogudvikling fremgår af figur 9.2:

Dialog
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kommunikation

Konsensus

Diskussion/
debat

At ville vinde
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grad af
optøning

Model IIYdre pres
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Figur 9.2: En deskriptiv model for dialogudvikling:
”Hæmmere” er markeret med kursiv; ”fremmere” med fed
Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 9.2 fremgår nogle af de forskellige mulige udfald, et møde mellem to eller flere aktører
med forskellige verdensbilleder kan have, når de mødes i en problembearbejdende
kommunikation.
På baggrund af de to dialogudviklingsforsøg udgør de mulige udfald – ud over dialogen –
diskussion/debat samt glat kommunikation:
Diskussioner/debatter er de former for samtale, hvor mødet mellem forskellige verdensbilleder
manifesterer sig i konflikter, og hvor aktørerne går ind i samtalen med det formål at vinde. Med
til diskussion/debat hører den politiske samtale, hvor formålet er at positionere sig i forhold til
egen

vinding.

I

sådanne

samtaler

vælges

samtaleformen

bevidst,

men

med

til

diskussioner/debatter hører også de samtaler, hvor samtaleformen ikke vælges bevidst, idet der
kan være tale om en tillært måde at kommunikere på, som foregår i mangel af bedre alternativer
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og i mangel af f.eks. en dialogkompetence, der kan hjælpe til at tøjle konflikterne. Begge former
for diskussion/debat sås ofte i klinikrådsgruppen.
Den glatte kommunikation er den overfladiske, forsvarsprægede kommunikation (jf. figur 8.6 i
afsnit 8.3.6), hvor der bliver dækket over forskelle i verdensbilleder. Denne form for
kommunikation sås i afdelingssygeplejerskegruppen og er typisk for konsensusorienterede
kulturer, hvor konflikter betragtes som destruktive.
Modellen i figur 9.2 illustrerer endvidere, primært på baggrund af andenordensanalysen i kapitel
8, at det, som er afgørende for, om der udvikles dialog, eller om samtalen følger et af de andre
spor, bestemmes af en række faktorer, der kan karakteriseres som hhv. ”hæmmere” og
”fremmere” for dialogudvikling. I figur 9.2 er ”hæmmerne” kursiveret, mens ”fremmerne” står
med fed skrift.
Blandt ”hæmmerne” for dialogudvikling står konsensus centralt. Det er dog væsentligt, at der her
skelnes mellem forskellige former for konsensus. Formålet med dialogen er at nå frem til ”et
fælles tredje” på tværs af forskellige verdensbilleder, og der opnås herigennem en midlertidig
konsensus, der f.eks. kan tage form af en kvasi-konsensus, hvor en beslutning accepteres, selv
om ikke alle er enige, fordi reglerne for, hvordan man når frem til en beslutning, er overholdt. Et
eksempel kan være, at man i klinikrådsgruppen når frem til enighed om en beslutning, som ikke
alle er enige i, men som accepteres, fordi ”De 10 Bud for Dialog” er overholdt. En sådan
konsensus er ikke hæmmende for dialogen.
Det er derimod forestillingen om, at man skal være enige, dvs. en forestilling om konsensus som
idealet, hvilket indbefatter, at man har samme opfattelse af enighedens betydning og vigtighed.
En sådan forestilling findes i sygeplejekulturen, og der sås også klare eksempler på denne
opfattelse i afdelingssygeplejerskegruppen. I en sådan konsensuskultur er der ikke nødvendigvis
konsensus, hverken i form af et fortolkningskollektiv (hvilket forløbet i afdelingssygeplejerskegruppen også tydeligt illustrerede) eller i form af et ”fælles tredje”, men der er konsensus om, at
konsensus er et ideal, og der udvikles derfor defensive rutiner, der dækker over de uenigheder,
der måtte være, hvorved man udadtil fremstår som en enig gruppe. I mange konsensuskulturer
vil der således være tale om en idealforestilling om konsensus, der manifesterer sig i en
symbolsk konsensus, der opnås igennem en ”cover-up”-strategi, der har til formål at dække over
konflikterne.
I en sådan konsensuskultur er det svært at udvikle dialog, selv om dialogens formål synes at
passe perfekt til en sådan kultur. Problemet er imidlertid, at dialogudviklingsprocessen går
415

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Kapitel 9: Konklusion og perspektivering

igennem drøftelser af forskellige opfattelser, hvorved konflikter og uenigheder kommer op til
overfladen, og når disse ting kommer op til overfladen i en konsensuskultur, vil de blive forsøgt
dækket igen ved en dygtigt implementeret cover-up-strategi.
Indikatorer på en sådan hæmmende konsensus er Model I-adfærd, defensive rutiner samt
overvægt af tilhængere i gruppens kommunikationsrollesammensætning.
Modsat står konflikt som den væsentligste ”fremmer” for dialogudvikling. Konflikten indeholder
den dialektik, der er nødvendig for overhovedet at drøfte forskellige opfattelser af en given sag,
og i en konfliktkultur vil man derfor ikke støde på de kulturelle barrierer, der præger konsensuskulturen, hvor der dækkes over konflikterne eller forskellene i synspunkter. Konflikten er dog
ikke i sig selv garanti for udviklingen af en dialog, idet konflikter, hvis de ikke tæmmes, ofte vil
ende i diskussioner/debatter. Diskussionen/debatten og dialogen ligger dog ikke så langt fra
hinanden, som store dele af dialogteorien hævder – den glatte kommunikation ligger jf. figur 8.6
f.eks. betydeligt længere fra dialogen, end diskussionen gør – og der må derfor rettes en
væsentlig kritik af blandt andet Schein, som jf. figur 3.1 placerer dialektik i det modsatte spor af
dialogen. Dialektik og konflikter fører dog ikke pr. automatik til diskussioner, men kan – hvis
aktørerne besidder en dialogkompetence – føre til dialog.
Dette forudsætter dog, at aktørerne ikke går ind i samtalen for at vinde, idet ønsket om at ville
vinde er hæmmende for dialogudviklingen og alt andet lige vil føre til diskussion/debat.
Indikatorer på en konfliktkultur er – udover konflikter – en overvægt af opponenter i gruppens
kommunikationsrollesammensætning, mens indikatorer på den dialogkompetence, der kan
bringe samtalen fra diskussions- og debatsporet over på dialogsporet, er dialogkompetencens
elementer (proprioception, suspension, lytte, tale og respektere) samt Model II-adfærd.
Af yderligere ”fremmere” kan nævnes, at en vis problemerkendelse inden dialogudviklingsforsøgenes start kan være ensbetydende med en højere grad af optøning, hvilket så at sige ”kickstarter” dialogudviklingsprocessen, idet man hurtigere når frem til forandringsfasen og dermed
hurtigere kan se et resultat af dialogudviklingsprocessen.
Et ydre pres synes også at hjælpe dialogen på rette vej, ligesom etableringen af en ”container”
omkring dialogen er afgørende for udfaldet af dialogudviklingsforsøgene. Denne ”container”
drejer sig dels om etableringen af den tillid, der er afgørende for dialogudviklingen, dels om at
skabe et stabilt fundament for dialogudviklingen. I den forbindelse vil ikke-tilstedeværende
politiske interessenter rokke ved ”containerens” fundament, sådan som eksempelvis en ikke416
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tilstedeværende centerdirektion kunne skabe ustabilitet i klinikrådsgruppens ”container”, fordi
den efterfølgende eller sideløbende kommunikation med centerdirektionen ikke foregik på
dialogens præmisser.
Som en sidste ”hæmmer” for dialogudviklingen skal nævnes et af sygehusvæsenets særegne
karakteristika, nemlig tilstedeværelsen af fagprofessionelle. De fagprofessionelle vil alt andet
lige have sværere ved at tilegne sig en Model II-adfærd og en dialogkompetence, og de vil alt
andet lige demonstrere en højere grad af defensive rutiner og en højere grad af Model I-adfærd,
som er særdeles hæmmende for dialogudviklingen, end andre aktører.
Den væsentligste konklusion som følge af de to dialogudviklingsforsøg, er således, at det – stik
imod mine indledende forventninger og stik imod en stor del af dialogteoriens argumenter – er
betydeligt lettere at udvikle dialog i en konfliktkultur end i en konsensuskultur. Konflikten
fungerer som en uundværlig drivkraft for dialogudviklingen, og vejen til den konsensus, det
fælles tredje, der kan opnås igennem dialogen, går uundgåeligt igennem konflikten. Uden
konflikt, ingen (ægte) konsensus!

9.2: Perspektiverende refleksioner
På baggrund af ovenstående konklusioner rejser der sig en række spørgsmål, som giver
anledning til nogle perspektiverende refleksioner over dialogens anvendelsesmuligheder i sygehusfeltet.

9.2.1: Dialogens anvendelsesmuligheder i sygehusfeltet
På baggrund af afhandlingens konklusioner kan man spørge, hvilke anvendelsesmuligheder
dialogen har i sygehusfeltet.
Hvilke muligheder har dialogen i sygehusfeltet f.eks., når afhandlingen peger på, at det er lettest
at udvikle dialog omkring de ikke-sprængfarlige emner, når det samtidig er omkring disse emner,
at behovet for dialog er størst?
Først og fremmest må der peges på, at forløbet i klinikrådsgruppen ganske rigtigt peger på, at det
er lettest at udvikle dialog omkring de ikke-sprængfarlige emner, men forløbet peger også på, at
dialogen i glimt blev overført til de traditionelt sprængfarlige emner. Det virker derfor plausibelt
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at forestille sig, at dialogen naturligt udvikles der, hvor den er nemmest at udvikle, men at
dialogkompetencen senere overføres til de emner, hvor dialogen har sværere kår.
Man kan dog ikke se bort fra, at de sprængfarlige emner i klinikrådsgruppen også var de emner,
hvor gruppen efterfølgende skulle kommunikere med f.eks. en centerdirektion, som ikke var
taget i ed på at kommunikere på dialogens præmisser. Heri ligger en af dialogens svagheder: At
man risikerer at blive et nemt offer i f.eks. politiske forhandlinger, hvis ikke alle parter
kommunikerer på dialogens præmisser. Spørgsmålet er derfor, om dialogen bedst udvikles i
”laboratorier” og lukkede fora som i denne afhandling, eller om der skal sættes bredere ind, hvor
de fleste relevante aktører omkring f.eks. en klinikrådsgruppe også inddrages i dialogudviklingsprocessen. Et tentativt svar vil være, at dialogen formentlig bedst udvikles i de lukkede fora, men
at parallelle dialogudviklingsforløb vil have en større effekt. Det betyder dog ikke, at dialogudviklingsforløb i lukkede fora ikke har nogen effekt, og forløbet i klinikrådsgruppen viser da
også, at dialogudviklingen har nogle markante gevinster i form af et lavere konfliktniveau,
hurtigere beslutningsprocesser og – ifølge klinikrådsgruppen selv – også ind imellem kvalitativt
bedre beslutninger.
Afhandlingen peger også på en anden væsentlig pointe, der vedrører et af sygehusvæsenets ofte
fremhævede problemer, nemlig de uheldige konsekvenser, der følger af de forskellige, ofte
modstridende rationaler i sygehusfeltet. Afhandlingen peger i den forbindelse på, at det er
væsentligt at dyrke de forskellige verdensbilleder, der er i sygehusfeltet – ikke kun fordi det er
nødvendigt at hensyn til den faglige udvikling inden for hver faggruppe, men fordi det er her,
drivkraften til dialog, forandring og læring ligger. Løsningen for sygehusfeltet ligger således
ikke i en neddæmpning af konflikter eller en fremelskning af en fælles kultur eller ét stort
fortolkningskollektiv, men i en værdsættelse og dyrkelse af de forskellige verdensbilleder
kombineret med en dialogkompetence, der fra tid til anden kan bygge bro mellem de forskellige
verdensbilleder. I den forbindelse må der peges på, at der eksisterer særlige barrierer for dialog
og for læring i double loop-processer i de kulturer, der ligesom sygeplejekulturen er konsensuskulturer. Her er der behov for omfattende refleksioner over, hvilke konsekvenser en konsensuskultur har i dialogudviklings- og læringsmæssig henseende.
De to dialogudviklingsforløb giver desuden, jf. figur 9.2, anledning til at drøfte, hvornår dialogen
som samtaleform er den bedste kommunikationsform, når man befinder sig på en hospitalsklinik.
Det er ikke svært at give eksempler fra livet på hospitaler, hvor dialogen bestemt ikke er en
velegnet kommunikationsform. F.eks. når der kommer en svært tilskadekommen patient ind på
skadestuen. Så skal der handles, og det er næppe hensigtsmæssigt at igangsætte en dialog om den
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bedste behandlingsform. Men i en efterfølgende evaluering af en given behandling kan dialogen
være en nyttig samtaleform.
På samme måde hvis en patient bliver indlagt med mavesmerter og slipømhed i højre side og
andre symptomer, der kunne pege i retning af akut blindtarmsbetændelse. Her kan der være gode
argumenter for, at man baserer sine handlinger på baggrund af tidligere erfaringer og konstaterer,
at sådanne symptomer typisk plejer at indikere blindtarmsbetændelse, og at den gængse
behandling er operation. Her vil kompletteringsmekanismerne være nyttige, og der vil være
risiko for et dårligt og måske for patienten fatalt resultat, hvis man indlader sig på en længere
dialog, hvor der stilles spørgsmålstegn ved tidligere erfaringer, holdninger, værdier etc. I dette
tilfælde vil debat eller diskussion dog nok heller ikke være at foretrække. Her vil den ideelle
kommunikationsform nok ligge tæt op ad den behavioristiske kommunikationsmodel, hvor en
ytring som f.eks. ”skalpel” fører til en helt specifik handling, nemlig at operationssygeplejersken
rækken kirurgen en skalpel. Her vil det næppe være belejligt, at sygeplejersken benytter sig af
lejligheden til at spørge kirurgen, om det nu også er en skalpel, han ønsker, og om de bagvedliggende værdier og normer for at bruge en skalpel ved en operation nu også er de mest
hensigtsmæssige.
Men hvad med den samtale, der udspiller sig på en røntgenkonference, hvor en gruppe læger skal
tage stilling til og diagnosticere på baggrund af en serie røntgenbilleder? Vil en teknisk samtale,
hvor det gode argument er baseret på evidens og andre naturvidenskabelige kriterier, være at
foretrække, eller vil en dialog være at foretrække? Igen kan der henvises til Kuhn: I en lang
periode vil den tekniske samtale være at foretrække, men på visse tidspunkter kan der opstå
behov for et paradigmemæssigt skift.
Og hvad med klinikrådsgruppen, der forbereder sig på en forhandling om besparelser med
centerdirektionen? Går deres bedste forberedelse gennem en diskussion, hvor de bruger
diskussionen til at afprøve deres argumenter i forsøget på at finde de stærkeste argumenter, der
kan fremføres i en sådan forhandlingssituation, eller går vejen gennem dialog? Og skal man
acceptere, at kommunikationen med visse aktører foregår på andre præmisser end dialogens
præmisser, eller skal man forsøge at sprede dialogens glade budskab og f.eks. i mødet med
centerdirektionen indlede en forhandling på dialogens præmisser?
Det er således svært at pege på situationer, hvor dialogen entydigt er den bedste
kommunikationsform. Det er dog ikke svært at pege på dialogens fordele i forhold til andre
samtaleformer. Det afgørende er i mine øjne derfor, at man er bevidst om de konsekvenser,
valget af en samtaleform har. Ikke kun for resultatet, men også for konsekvenserne på længere
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sigt, det være sig konsekvenserne for den kultur, man opbygger gennem sin kommunikationsform, det være sig de lærings- og udviklingsmæssige konsekvenser etc. Valget af f.eks.
diskussionen som kommunikationsform er samtidig et fravalg af nogle af de ting, der kan opnås
gennem en dialog, f.eks. at man ikke låser hinanden fast i et fastlåst kommunikations- og interaktionsmønster, og at man kan skabe større handlingsrum, større kreativitet etc.
Endnu mere afgørende er det, at valget af kommunikationsform gøres til et bevidst valg og ikke
et valg, der træffes pr. refleks eller pga. en manglende dialogkompetence. I dialoglitteraturen
peges der ofte på, at især akademikere har en tendens til at indgå i diskussioner og debatter,
blandt andet fordi denne kommunikationsform indlæres på et tidligt tidspunkt. Det interessante
er, jf. ovenfor, at både diskussioner, debatter og dialoger har et højt indhold af værdier,
holdninger og synspunkter, og det, der adskiller en diskussion eller en debat fra en dialog, er
således ikke indholdet i form af værdier, holdninger etc., men formen hvorpå man giver udtryk
for og håndterer tilstedeværelsen af forskellige værdier, holdninger, verdensbilleder etc. Dialogkompetencen kommer således ikke blot til at handle om kompetencen til at indgå i en dialog,
men også om kompetencen til at vurdere, hvornår dialogen vil være den bedste samtaleform.
Dialogkompetencen giver – blandt andet via proprioceptionsevnen – den fornødne bevidsthed
om kommunikationen, som ansporer til vurderingen af dialogens anvendelsesmuligheder i en
given situation. Dialogkompetencen kan derfor sammenlignes med Bateson’s og Argyris &
Schön’s deuterolæringsbegreb.
Det er dog vigtigt at pointere, at en organisation, der konstant indgår i dialog, og hvor andre
samtaleformer ikke er til stede, alt andet lige vil være en ineffektiv organisation, ikke blot i
produktivitetsmæssig henseende, men også i lærings- og udviklingsmæssig henseende.
Ligesom en effektiv organisation har behov for vekselvirkningen mellem single loop- og double
loop-læringsprocesser, har en effektiv organisation også brug for dialogfri perioder, idet en
organisation, hvor der konstant stilles spørgsmålstegn ved alting, og hvor ingenting bliver til en
rutine, ikke vil være en effektiv organisation.
Ovenpå disse refleksioner over dialogens anvendelsesmuligheder i sygehusfeltet appelleres der i
det følgende til læserens refleksioner.
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9.2.2: Efterskrift
I forbindelse med færdiggørelsen af afhandlingen måtte jeg af to årsager tage kontakt til
afdelingssygeplejerskegruppen. Jeg skulle for det første have bekræftet nogle faktuelle
oplysninger, og for det andet skulle der træffes aftale om, hvorvidt og i givet fald hvornår
afhandlingens resultater skulle præsenteres for gruppen.
Telefonopringningen fandt sted på et tidspunkt, hvor afhandlingens konklusioner næsten havde
taget karakter af en absolut sandhed for mig. Ikke godt for en spirende fænomenolog, men godt
for færdiggørelsen af afhandlingen. Og jeg må indrømme, at jeg blev overrasket.
Afdelingssygeplejerskegruppen har – siden jeg forlod gruppen – gennemlevet en større
udskiftning. Ca. halvdelen af gruppemedlemmerne er udskiftet, herunder oversygeplejersken.
Den nye oversygeplejerske deltog som afdelingssygeplejerske i dialogudviklingsforsøgene, og
det var hende, jeg talte med i telefonen.
Hun var først og fremmest spændt på at høre, hvilke konklusioner jeg var nået frem til på
baggrund af dialogudviklingsforsøgene i afdelingssygeplejerskegruppen, og det var tydeligt, at
hun mente, at der på daværende tidspunkt var plads til forbedring i gruppens kommunikation.
Hun berettede om det efterfølgende forløb, og om at hun, da hun var blevet oversygeplejerske,
havde besluttet sig for at gøre noget alvorligt ved kommunikationen i gruppen og ved afdelingssygeplejerskemøderne i det hele taget. Hun havde derfor kontaktet overfysioterapeuten i
klinikrådsgruppen og havde fået udleveret ”De 10 Bud for Dialog”, som hun efterfølgende havde
implementeret i afdelingssygeplejerskegruppen. Hun fortalte, at gruppen efter hvert møde
reflekterede over deres kommunikation med udgangspunkt i ét eller flere af budene, og at der var
sket en mærkbar forbedring i gruppens kommunikation.
Og her efterlades læseren til at reflektere over, hvordan vi kan begribe dialogudviklingsprocesser
og andre lignende forandringsprocesser, og hvordan vi kan forstå livet i grupper…
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BILAG 1

Suspension og læring

Introduktion
I afhandlingen henvises der flere gange til sammenhængen mellem Bohm’s og Isaacs’
suspensionsbegreb og læring svarende til niveau 3 hos Bateson. Den suspension, der er
nødvendig for dialogudvikling, handler ikke blot om at gøre det ubevidste bevidst og det latente
manifest, men også om at udvikle en metarefleksion over det eksisterende verdensbillede.
Argumentationen i afhandlingen er således, at den form for suspension, der fører til udviklingen
af en dialog, svarer til læring på niveau 3 hos Bateson. I dette bilag redegøres der nøjere for
denne sammenhæng.

Et kritisk blik på suspension
Som nævnt i kapitel 3 bidrager Isaacs til en dybere forståelse af Bohm’s suspensionsbegreb, idet
han skelner mellem to forskellige former for suspension. Suspensionsbegrebet er helt centralt i
dialogudviklingen. Uden suspension, ingen dialog. Trods af Isaacs’ operationalisering af
suspensionsbegrebet er der dog stadig nogle centrale spørgsmål, der står ubesvaret. Hvordan kan
man forstå suspensionsbegrebet? Hvad vil det mere konkret sige at suspendere? Hvor meget skal
man forlade sit eget verdensbillede – og hvor længe? Og er det nok blot at suspendere? Hvor
meget dialog kommer der ud af, at man midlertidigt forlader sit verdensbillede, hvis man hver
gang falder tilbage i sit eget, helt uforandrede verdensbillede? Vil suspensionen så være
tilstrækkelig til, at der er opnået en accept af og forståelse for andre personers verdensbilleder?
Det er muligt, at man midlertidigt får en dialog, men hvis begge parter falder tilbage i deres eget
verdensbillede, så vil dialogen næppe have andre konstruktive effekter. I det følgende diskuteres
den nødvendige grad af suspension, dvs. hvor meget skal man suspendere, for at man kan tale
om suspension i dialogmæssig henseende?
Historien om næbdyret (jf. kapitel 2) giver et billede af, hvordan manglende suspension kommer
til udtryk. Videnskabsmændene hævdede først, at næbdyret var svindel og humbug. Virkeligheden – repræsenteret ved næbdyret – stemte ikke overens med det verdensbillede, videnskabs431

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Bilag 1: Suspension og læring

mændene havde. Næbdyret udfordrede videnskabsmændenes verdensbillede, og reaktionen var i
første omgang benægtelse af fakta. Det er et tydeligt eksempel på manglende suspension. Efter
mange års diskussion oprettede videnskabsmændene en ny kategori til næbdyret og dens artsfælle, myrepindsvinet. En ny kategori, men i samme verdensbillede. Der bliver skabt et
appendiks til verdensbilledet og de eksisterende kategorier, men verdensbilledet bliver ikke lavet
fundamentalt om. Er videnskabsmændenes erkendelse af, at de eksisterende kategorier ikke var
tilstrækkelige til at kunne rumme virkeligheden, udtryk for suspension, når de blot laver en
tilføjelse til deres eksisterende kategorier?
Bohm og Isaacs hævder, at suspension handler om at stille spørgsmålstegn ved sit eget verdensbillede. Det kan ikke udelukkes, at videnskabsmændene rent faktisk har stillet spørgsmålstegn
ved deres verdensbillede, men at de i deres søgen efter et svar er nået frem til, at en fastholdelse
af de eksisterende kategorier og en oprettelse af en ny kategori til næbdyret og myrepindsvinet
var den bedste løsning. Det vil altså sige, at man i dialogudviklingssammenhæng sagtens kan
forestille sig, at der finder suspension sted, men at resultatet er, at de oprindelige verdensbilleder
består. Problemet er imidlertid, at det ud fra resultatet at dømme (tilføjelse af en ny kategori til et
eksisterende verdensbillede) er svært at vurdere, om suspensionen har ført til en ægte granskning
af verdensbilledet, eller om resultatet blot afspejler et forsvar af de eksisterende verdensbilleder,
hvor der ikke har fundet ægte suspension sted. Der må altså stilles krav til resultatet af
suspensionen.
Dette krav er tidligere blevet formuleret som dannelsen af ”det fælles tredje”. Først når parterne
når frem til en fælles, intersubjektiv fortolkning, kan man tale om dialog. Netop denne forskel i
suspensionens resultat kan tydeliggøres ved at inddrage Piaget’s læringsteori.

Suspension – Assimilation eller akkomodation?
For at forstå suspensionens og dermed læringens betydning i dialogudviklingsprocessen er det
nyttigt at inddrage den schweiziske biolog og erkendelsesteoretiker Jean Piaget’s model for
læring. Piaget beskæftigede sig med læringens kognitive processer og er mest kendt for sin
stadieteori, der beskriver erkendelsesudviklingen hos børn. Centralt for Piaget’s læringsteori er
den ligevægtstankegang, der udgør kernen i hans læringsteori.
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Ifølge Piaget er al adfærd bestemt af en ligevægtsproces, hvor vi konstant søger ligevægt mellem
1

vores iagttagelser og de kategorier, der udgør vort verdensbillede. Hver gang vi iagttager eller
oplever noget, sker der en tilpasning mellem vore verdensbilleder og det, vi oplever. Denne
adaptation kan finde sted på to måder, jf. figur 1:
1) Ved at omgivelserne tilpasses til individets eksisterende, kognitive skemaer,
således at verden giver mening, uden at individet skal foretage ændringer i sine
værdisæt eller i sine kategorier. Det kalder Piaget for assimilation. Ny viden sker
ved en assimilativ udbygning af de eksisterende skemaer. I assimilativ læring
udfyldes og konsolideres de eksisterende skemaer. I praksis vil det sige, at f.eks.
forfinelse af eksisterende kunnen er assimilativ læring (Hermansen, 1996).
2) Ved en ændring af individets kognitive skemaer, således at kategorier og værdisæt
tilpasses den nye oplevelse af verden. Dette kalder Piaget for akkomodation. Ny
viden

sker

her

ved

en

ændring,

dvs.

en

nedbrydning

eller

modificering/omstrukturering, af de eksisterende skemaer. Akkomodation kan
karakteriseres som overskridende læring, netop fordi den nye viden eller den nye
erkendelse ikke kan tilpasses, og det eksisterende beredskab af skemaer må ændres
(Illeris, 2000a).

Ligevægtsproces:
Konstant adaptation
Tilpasning af omgivelserne
til eksisterende skemaer

Omstrukturering af
eksisterende skemaer, dvs.
tilpasning til omgivelserne

Assimilation

Akkomodation
Overskridende læring

Figur 1: Piagets læringsmodel
Kilde: Egen tilvirkning

De to typer af adaptationsprocesser foregår ifølge Piaget parallelt og afbalancerer hele tiden
hinanden (Illeris, 2000a; Piaget, 2000).

1

Piaget kalder det for skemaer i stedet for verdensbilleder, men begreberne dækker over det samme.
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Ifølge Piaget foranlediger akkomodationsprocesserne ubegrænsede forskelle i de kognitive
skemaer. Akkomodationsprocesserne skaber en mangfoldighed af individuelle skemaer, også
selv om de ydre omstændigheder er de samme, og også når det gælder opfattelsen af helt
entydige strukturer. Piaget giver som eksempel herpå det matematisk-logiske område. De
individuelle forskelle i de kognitive skemaer, som akkomodationsprocesserne forårsager, smitter
af på assimiliationsprocesserne, fordi der assimileres til individuelle skemaer (Illeris, 2000a).
Derfor vil der altid være forskel på kognitive skemaer, også selv om man betragter en gruppe
”ens” mennesker, hvor man vil forvente samme kategorier og samme erkendelsesstrukturer.
En læge vil således ikke bare være en læge, og en sygeplejerske ikke bare en sygeplejerske. Alt
andet lige vil der være flere lighedspunkter mellem lægers verdensbilleder end mellem f.eks. en
læges og en økonoms verdensbillede, men det betyder ikke, at der ikke kan være store forskelle i
verdensbillederne lægerne indbyrdes, eller at f.eks. en læges og en økonoms verdensbilleder kan
ligge tættere på hinanden end to lægers verdensbilleder. Så selv om der i denne afhandling blandt
andet fokuseres på at udvikle dialog på tværs af faggrupper, er det ikke ensbetydende med, at det
altid er dér, man vil finde de største forskelle – men sandsynligheden for, at man vil finde
forskelle mellem faggrupper er større end sandsynligheden for, at man vil finde lige så store
forskelle inden for en enkelt faggruppe. Det er ikke ensbetydende med, at verdensbilleder
primært er betinget af fag, men hos fagprofessionelle må man forvente, at faget har stor
indflydelse på verdensbilledet.
2

Selv om Piaget ikke ekspliciterer det, er det åbenbart, at hans opfattelse er konstruktivistisk:

Gennem læring og erkendelse konstruerer mennesket sin forståelse af omverdenen (Illeris,
2000a). Individets udviklede strukturer af kategorier og værdier udvikles hele tiden i et samspil
med påvirkninger fra omgivelserne. Verden og samfundet er ikke objektive størrelser, som man
kan tilegne sig gennem læreprocesser, men derimod noget individet konstruerer aktivt (Illeris,
2000a).

2

Der er en tendens til at skelne skarpt mellem konstruktivisme og socialkonstruktivisme. Hvor konstruktivisterne mener, at
konstruktionen sker i det enkelte individ, mener socialkonstruktivisterne, at konstruktionen finder sted igennem sociale processer
og fællesskabet. Jeg vil dog tilslutte mig Illeris (2000a) og sige, at de to opfattelser ikke nødvendigvis står i modsætning til
hinanden. Individets konstruktion udelukker ikke en social konstruktion og omvendt. Som eksempel bruger Illeris venlighed:
”Venlighed udvikles socialt og har kun mening i en social sammenhæng, men det er stadig individer, der tilegner sig og
praktiserer venligheden.” (Illeris, 2000a, p. 98). Et andet centralt spørgsmål er, om verden eksisterer afhængigt af vores opfattelse
af den. Socialkonstruktivister som f.eks. Maturana og Varela (1987) beskæftiger sig ikke eksplicit med spørgsmålet, men siger
dog, at alt, hvad der siges, siges af nogen. Jeg vil tilslutte mig den kulturhistoriske opfattelse af, at verden eksisterer uanset min
eller andres perception af den. Omvendt mener jeg ikke, at den ”objektive” virkelighed kan perciperes, som den er, hvorfor jeg
ikke ser den socialkonstruktivistiske tilgang som stående i skarp kontrast til hverken den kulturhistoriske tradition eller den
konstruktivistiske tilgang. Man kan sige, at det væsentlige spørgsmål ikke er, om verden eksisterer uden vores erkendelse, men
snarere hvordan verden erkendes.
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Akkomodation og overskridende læring
Anvender man Piaget’s to former for adaptationsprocesser på historien om næbdyret (jf. kapitel
2), kan man sige, at videnskabsmændenes umiddelbare reaktion med at ville indplacere næbdyret
i allerede eksisterende kategorier som f.eks. pattedyr, krybdyr og fugl svarer til en assimilationsproces. Da videnskabsmændene efter 80 år opretter en ny kategori til næbdyret og myrepindsvinet som en underkategori til pattedyret, laver de en tilføjelse til deres eksisterende kategorier,
og processen må derfor betegnes som en mellemting mellem en akkomodationsproces og en
assimilationsproces.
Netop akkomodationsprocessen er hos Piaget grundlaget for ”overskridende læring”. Piaget
ekspliciterer ikke, om alle akkomodationsprocesser fører til ”overskridende læring”. Det
forekommer dog ulogisk, at alle former for akkomodation per automatik skulle føre til overskridende læring, og det er derfor nyttigt at skelne mellem forskellige former for eller grader af
akkomodation. Igen er historien om næbdyret et nyttigt eksempel. Videnskabsmændenes
reaktion over for næbdyret er at oprette en ny underkategori. Der sker en udbygning af det
eksisterende begrebsapparat, og verdensbilledet hos videnskabsmændene er ændret som følge af
en ny opdagelse, der har ført til en ny erkendelse – måske en erkendelse af, at det eksisterende
begrebsapparat er for snævert.
Der er imidlertid en anden åbenlys løsning på videnskabsmændenes problem, nemlig at videnskabsmændene benyttede lejligheden – altså opdagelsen af næbdyret – til at stille spørgsmålstegn
ved, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at opdele dyr i de kategorier, man benytter.
Oprettelsen af kategorien ”monotreme pattedyr” er en tilføjelse til det eksisterende begrebsapparat, men fundamentet, dvs. det eksisterende begrebsapparat, ændres ikke, og der stilles
tilsyneladende ikke spørgsmålstegn ved det. Hvis videnskabsmændene var nået frem til, at den
eksisterende kategorisering af dyr var uhensigtsmæssig, og havde kategoriseret dyr efter helt
andre kriterier, så havde deres erkendelse og deres læring haft en anden karakter. Den havde ikke
nødvendigvis været bedre, men der havde dog været tale om en ganske anden type læring end
den, der finder sted, når akkomodationen finder sted inden for den eksisterende kategorisering og
dermed inden for samme verdensbillede.
Der synes derfor at være et behov for at nuancere Piagets akkomodationsbegreb yderligere. I den
forbindelse er zoologen og bevidsthedsteoretikeren Gregory Bateson’s læringsteori nyttig.
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Suspension og overskridende læring
Gregory Bateson har på et systemteoretisk grundlag udviklet en læringsteori, hvor han skelner
mellem 5 niveauer for læring. De 5 læringsniveauer er indordnet i en hierarkisk struktur, idet et
overordnet niveau overskrider de betingelser, der regulerer læringen på det underordnede niveau.
Grundtanken i Bateson’s teori er, at man ud fra feedback kan overskride de fundamentale
betingelser, der er gældende på det niveau, man befinder sig på, og dermed rykke et niveau op
(Bateson, 1972; Ølgaard, 2000; Illeris, 2000a).
Læringsniveau 0 er det mest primitive. Her registrerer man omverdenen, men reagerer ikke på
den. Læringen illustreres ved, at man besvarer et spørgsmål med ja eller nej eller et rigtigt svar,
men svaret gøres ikke til genstand for korrektion.
Læringsniveau 1 er en forandring af læring 0. På dette niveau lærer man ved at prøve sig frem.
Der er ikke kun ét svaralternativ som på niveau 0, men en række alternativer, som man må prøve
sig igennem. Trial-and-error og operant betingning er klassiske eksempler på læring på niveau 1
(Hermansen, 1996).
Læring på niveau 2 er forandring af læring 1. Her kan der for eksempel ske ændringer i det sæt
af alternativer, som valget foretages ud fra. Valget af alternativ (dvs. det ”rigtige” svar på et
givent spørgsmål) kræver en vis systematik, og begrundelsen for valget findes i den eksisterende
viden. Til dette niveau hører også evnen til i problemløsning at bruge noget, man har lært inden
for ét område, på et andet område (Hermansen, 1996).
Læring på niveau 3 er forandring af læring 2. På dette niveau forholder individet sig til sin egen
læring 2. Læring på niveau 3 finder f.eks. sted, når der sker korrektive ændringer i det system af
alternativer, som valget foretages ud fra. De givne alternativer (som findes på læring 2) overskrides i forsøget på at finde andre alternativer. Her rækker det altså ikke at problematisere
resultatet – også forudsætningerne og præmisserne for resultatet skal undersøges og
problematiseres (Hermansen, 1996). Læring 3 indebærer en gennemgribende omstrukturering af
de strukturer, der udgør individets verdensbillede på niveau 2. Læring på niveau 3 er således
nærmest at sammenligne med et paradigmeskift, men vel at mærke et paradigmeskift, som forudsætter en metakognition om egen læring, som igen kræver, at man er bevidst om, hvordan man
tænker, når man lærer (Hermansen, 1996).
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Læring 4 er en forandring af læring 3. Ifølge Bateson er det en form for læring, der ”probably
does not occur in any adult living organism on this earth” (Bateson, 1972, p. 293). Læring 4 må
derfor karakteriseres som en akademisk og teoretisk abstraktion.
Det mest almindelige læringsniveau for voksne mennesker er niveau 2.
Der er en tæt sammenhæng mellem Bateson’s læringsniveauer og graden af refleksion. På niveau
0 og 1 er der ingen refleksion – læringen er tilfældig og mere eller mindre systematisk
(Hermansen, 1996). På niveau 2 kan læringen være bevidst – men er det ikke altid. Især
Engeström har beskæftiget sig med Bateson’s niveau 2. Engeström pointerer, at selv om man på
niveau 2 kan forholde sig bevidst til læringen, så er det langt fra altid, at man gør det. En del af
3

læringen på niveau 2 er altså ubevidst . Engeström’s pointe er vigtig i dialogudviklingssammenhæng, da udviklingen af en dialog netop vil kræve, at individet er bevidst om læringsprocessen. Her og nu rækker det dog at konstatere, at en del af læringen på niveau 2 er bevidst og
derfor karakteriseret ved en systematisk refleksion over, hvordan en given opgave skal løses.
Hermansen beskriver bevidstheden på læringsniveau 2 som ”kontekstbundet- og læringsbundet
bevidsthed”. Det kontekstbundne henviser til, at refleksionen igangsættes af konteksten, dvs. af
omstændighederne, og det læringsbundne henviser til, at man bevidst og aktivt bruger det, man
har lært på niveau 0 og 1 (Hermansen, 1996).
For at lære på niveau 3 må man overskride betingelserne for det allerede kendte for at tilegne sig
noget, der er fundamentalt, strukturelt eller niveaumæssigt forskelligt fra det eksisterende
verdensbillede (Illeris, 2000a). Læringsniveau 3 er dermed karakteriseret ved metarefleksion,
metalæring og metakognition, hvor individet reflekterer over refleksionen over læringsprocessen.
Denne metarefleksion er nødvendig for at læringen så at sige kan bryde ud af det kontekstbundne
og det læringsbundne. Først når læringen ikke er bundet af det, man har lært på tidligere
niveauer, kan man tale om overskridende læring (Hermansen, 1996). Hermansen formulerer det
således:
”Når man er på læring 3-niveau søger man ikke ly i kaninhullerne som på læring 2,
men holder trods den belastende usikkerhed fast i åbningen på læring 3”
(Hermansen, 1996, p. 70).

3

Engeström inddeler Bateson’s niveau 2 i et niveau 2a, som peger i retning af niveau 1, og et niveau 2b, som peger i retning af
niveau 3.
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Derfor må den form for akkomodation, hvor individet stiller spørgsmålstegn ved det eksisterende
verdensbillede og foretager ændringer på dette, mere gennemgribende niveau, høre til på niveau
3.
Hvordan indplaceres Piagets adaptationsprocesser så i Bateson’s model? Assimilation hører uden
tvivl til på niveau 2. Akkomodation er sværere at indplacere. Den form for akkomodation, hvor
læring sker som en tilføjelse til det eksisterende verdensbillede (som f.eks. at oprette den nye
kategori ”monotreme pattedyr” under den eksisterende kategori ”pattedyr”) må også høre til på
niveau 2.
Af pædagogiske årsager vil jeg fremover skelne mellem de to former for akkomodation og kalde
den mindst gennemgribende variant, altså læring på Bateson’s niveau 2, for akkomodation, mens
den form, der afføder en mere fundamental forandring, Bateson’s niveau 3, kaldes for overskridende læring. Det begreb passer godt til Bateson’s terminologi, idet det overskridende netop
ligger i at bevæge sig fra niveau 2 til niveau 3. Illeris’ beskrivelse af metalæring illustrerer fint,
hvad jeg forstår som overskridende læring:
”Metalæring indebærer en overskridelse af både tidligere udviklede forståelser og
disse forståelsers præmisser og fører frem til en helhedsforståelse på et overordnet
niveau” (Illeris, 2000a, p. 50).
Der er altså tale om en væsentlig, videregående bearbejdelse end ved ”almindelig”
akkomodation, og da processen bygger på åbenhed, kreativitet og mod, er det en betragtelig mere
4

krævende, mere bevidst og mere ”psykologisk” proces end assimilations- og akkomodationsprocesser.
Skal suspensionsbegrebet indplaceres i forhold til Bateson’s læringsniveauer, kan det som
tidligere nævnt indplaceres både på niveau 2 og niveau 3. Imidlertid vil der være tale om
suspension af væsentlig forskellig karakter, afhængig af hvilket niveau man befinder sig på.

4

Det skal ikke forstås således, at anden akkomodativ læring er en passiv og ubevidst proces. Blandt andet Illeris (Illeris, 2000a)
gør meget ud at forklare, at det er den lærende selv, der reorganiserer de eksisterende strukturer, og at processen derfor ikke kan
være hverken passiv eller ubevidst. Historien om næbdyret vidner da også om en aktiv og meget bevidst proces hos videnskabsmændene. Pointen er derfor blot, at hvis resultatet af videnskabsmændenes debat havde været overskridende læring (dvs. en helt
ny måde at opdele dyr på) i stedet for akkomodation (reorganisering af eksisterende strukturer), så havde processen være langt
mere krævende og bevidst og fordret større kreativitet, da der så havde skullet finde en ændring sted i videnskabsmændene helt
grundlæggende antagelser om, hvordan dyr kategoriseres.

438

Helle Hedegaard Hein: Mellem konflikt og konsensus

Bilag 1: Suspension og læring

Hvis suspensionen skal føre til en dialog, der har til hensigt at skabe større forståelse parterne
imellem og på baggrund heraf løse problemer som f.eks. handlingslammelse, konflikter etc., så
er suspension svarende til læringsniveau 2 ikke nok. En kvalitativ ændring i et verdensbilledes
grundlæggende værdier og kategorier kommer ikke uden refleksion over rigtigheden eller det
hensigtsmæssige i disse værdier og kategorier. Det kræver en metarefleksion, som man kun
finder på læringsniveau 3. Overskridende læring og suspension må derfor kædes sammen.
Dermed bliver svaret på, hvor langt suspensionen skal strække sig, før en dialog kan udvikle sig,
at suspensionen defineres svarende til Bateson’s læringsniveau 3. Suspension og overskridende
læring går altså hånd i hånd i dialogudviklingsprocessen.
Bateson’s læringsteori kan altså medvirke til at løse problemet hos Piaget med at skelne mellem
to væsensforskellige akkomodationsprocesser, hvoraf den ene – nemlig overskridende læring –
giver en mere nuanceret karakteristik af hvilken form for suspension, der skal til, for at en
samtale kan bevæge sig i retning af en dialog.
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BILAG 2

Spørgeskemaundersøgelse

Introduktion
Som det fremgår af kapitel 6, opstod der i løbet af efteråret 2001 et behov for individuelle interviews med klinikrådsmedlemmerne. Behovet opstod dels hos klinikrådsmedlemmerne, der
udtrykte behov for individuelle samtaler med mig, dels hos mig, idet interviewene kunne bidrage
med baggrundsviden til andenordensanalysen.
Set ud fra et rent dialogudviklingsperspektiv med den her anlagte teoretiske og metodiske model
var der således objektivt set ikke behov for at gennemføre en interviewundersøgelse, idet dialogudviklingsmodellen ikke forudsætter, at facilitator har et indgående kendskab til gruppen og de
forskellige verdensbilleder, der er repræsenteret i gruppen. Hovedprincippet i dialogudviklingsmodellen og den tilhørende rolle som ”non-directive facilitator” er netop, at det er deltagerne
selv, der skal nå frem til øget indsigt i de verdensbilleder, der er til stede i gruppen. Interviewundersøgelsen skal derfor ikke ses som et egentligt led i dialogudviklingsprocessen.
Gruppemedlemmerne havde udtrykt et behov for at kunne tale med mig, idet de dels mente, at en
vis baggrundsviden kunne være gavnlig for dialogudviklingsforløbet og for min forståelse af
gruppens kommunikationsform, men især også for den efterfølgende strategiformuleringsproces,
der blev iværksat umiddelbart efter dialogudviklingsprojektets afslutning i gruppen. Gruppemedlemmerne så således et behov for at få en større viden om blandt andet de forskellige
opfattelser af formålet med klinikrådsmødet og af den problemhåndtering og problemløsningsstil, gruppen anvendte.
Samtidig oplevede jeg et behov for en vis baggrundsviden, især omkring terapeutgruppen, idet
jeg ikke tidligere havde stiftet bekendtskab med denne faggruppe. Derudover var der en række
faktorer, som på forskellig vis kunne øge min forståelse for baggrunden for nogle af de
diskussioner, der hyppigt dukkede op på klinikrådsmøderne, f.eks. i form af en indsigt i de
forskellig gruppers arbejds- og ansvarsområder, arbejdsprocesser, tidligere episoder og
deltagernes erfaringer fra lignende episoder, der kunne smitte af på den måde, hvorpå tingene
blev grebet an, personlige relationer m.m.
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Alle gruppemedlemmer blev interviewet, og interviewene tog udgangspunkt i et spørgeskema,
som alle gruppemedlemmerne fik udleveret og blev bedt om at udfylde inden interviewet.
Eftersom det overordnede formål med interviewrunden var at få en baggrundsviden omkring
gruppemedlemmernes verdensbilleder i forbindelse med dialogudviklingen, blev der i spørgeskemaet fokuseret på spørgsmål, der kunne give anledning til i interviewet at spørge ind til
gruppemedlemmernes syn på kommunikation generelt og deres vurdering af gruppens konkrete
kommunikation i forbindelse med klinikrådsmøderne. Spørgeskemaet omhandler således en
række punkter, der vedrører dialogens elementer samt klinikrådsmødernes særlige karakteristika,
herunder konfliktniveauet og de følelsesladede udbrud.
Spørgeskemaet består af i alt 13 spørgsmål, hvor gruppemedlemmerne blev bedt om at vurdere
elementer ved klinikrådsgruppens kommunikation på en skala fra 1-5. Spørgeskemaerne blev
udleveret til gruppemedlemmerne nogle dage før interviewet, og efter interviewet blev spørgeskemaerne indsamlet og gjort til genstand for en simpel statistisk bearbejdning.
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blev sammen med en tilbagemelding på interviewrunden forelagt klinikrådsgruppen i forbindelse med 10. feedbacksession.
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SPØRGESKEMA VEDR. DIALOGEN PÅ KLINIKRÅDSMØDERNE

Formål:
•
•
•

At indsamle data om gruppemedlemmernes oplevelse af klinikrådsmøderne
At danne grundlag for en diskussion af klinikrådsmøderne, især med henblik på
kommunikationen i gruppen.
Besvarelserne vil blive præsenteret i summarisk form på et klinikrådsmøde med
efterfølgende diskussion af gruppens besvarelser

Bemærk: Besvarelserne er anonyme og vil kun blive præsenteret på klinikrådsmødet i
summarisk form, dvs. for gruppen som helhed.

Du bedes bedømme klinikrådsmøderne ud fra følgende dimensioner – sæt cirkel
rundt om det tal, du mener svarer bedst til din opfattelse:
1) Gruppemedlemmernes individuelle mål/visioner
1
Uklare/
konflikterende

2

3

4

5
Klare/
fælles

2) Gruppemedlemmernes opfattelse af formålet med klinikrådsmødet
1
Uklare/
konflikterende

2

3

4

5
Klare/
fælles

2

3

4

2

3

4

5
Alle er gode til at
lytte til hinanden

1
2
Ingen respekt for
andres meninger og ytringer

3

4

5
Stor respekt for andres
meninger og ytringer

3) Deltagelse
1
Få dominerer

5
Alle deltager

4) At lytte
1
Der lyttes ikke til andre

5) At respektere
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6) Problemhåndtering/problemløsningsstil
1
Går direkte
efter løsning

2

3

4

5
Analyserer årsager/
afsøger flere løsninger

2

3

4

5
Konsensus

2

3

4

5
Uddelegeret/
decentraliseret

3

4

5
Høj grad af tillid

3

4

5
Høj grad af tillid

3

4

5
Udtrykkes ofte

7) Beslutningsprocessen
1
Autoritær/
ene- el. fåmandsvælde

8) Mødeledelse
1
Autokratisk/
centraliseret

9) Tillid gruppemedlemmerne imellem
1
Ingen/
lav grad af tillid

2

10) Tillid til klinikledelsen
1
Ingen/
lav grad af tillid

2

11) Emotionelle udtryk/følelsesudbrud
1
Udtrykkes ikke

2

12) Modtagelse og anerkendelse af emotionelle udtryk/følelsesudbrud
1
Ignoreres/
anerkendes ikke

2

3

4

3

4

5
Diskuteres/
anerkendes

13) Håndtering af uenighed
1
Ignoreres/
Løses uden diskussion

2

5
Årsager afsøges og
diskuteres inden evt. løsning

TAK FOR DIN BESVARELSE
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Resultat
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fremgår af skemaet nedenfor. Det enkelte klinikrådsmedlem er anonymiseret, men det fremgår, om der er tale om en læge (L1-L2) eller en terapeut
1

(T1-T4 ). Klinikledelsen fremstår som ledere (K1-K2).
Som det fremgår af skemaet, har det ikke været muligt for gruppemedlemmerne at give et
entydigt svar på alle spørgsmål, idet spørgsmålene er karakteriseret ved en bred fortolkningsramme. Der er beregnet gennemsnit for besvarelserne på hvert enkelt spørgsmål. I det omfang,
der ikke er givet et entydigt svar på et spørgsmål, er gennemsnittet så vidt muligt beregnet ud fra
en midterværdi. Er der svaret hhv. 1 og 4 på ét spørgsmål, er det den laveste midterværdi (dvs.
2), der er indgået i beregningen.
Der er udregnet følgende gennemsnit:
• Et gennemsnit for samtlige gruppemedlemmer
• Et gennemsnit for samtlige gruppemedlemmer ekskl. ledergruppen
• Et gennemsnit pr. faggruppe, dvs. for terapeutgruppen, for lægegruppen og
for ledergruppen
Mht. den tilbagemelding, der på denne baggrund blev givet til klinikrådsgruppen, henvises til
bilag 3.

1

Sp.
nr.

T1

T2

T3

K1

K2

L1

T4

L2

Gns.
snit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
1
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
4

1,5
1
4
2
2
1/4
1
1
1
1
5
4
2

2
2
3
3
3
2
2
4
4
4
2
2
2

2
3
4
3,5
3,5
2/3/4
2/4
2,5
3,5
3,5
3,8
3,8
4

3
3
4
3
4
3,5
4
4
3
3
4
3
3

4
3
4
3
4
4
4
2
3
4
4
4
5

2
4
5
3,5
3,5
1,5
4
2,5
4
3
4
4
4

3
1
2,5
2,5
3
4
4
3,5
2,5
2
3,5
3
2

2,6
2,3
3,6
2,9
3,3
2,9
3,0
2,8
2,9
2,9
3,7
3,4
3,3

Gns.
u/
led.
2,6
2
3,4
2,8
3,1
2,8
4,3
2,7
2,8
2,8
3,6
3,3
3,2

Gns.
tera.

Gns.
led.

Gns.
læg

2,1
2
3,5
2,9
2,9
2,1
2,3
2,6
2,8
2,8
3,5
3,3
3

2,5
3
4
3,3
3,7
3,3
3,5
3,3
3,3
3,3
3,9
3,4
3,5

3
2,3
3,5
3
3,5
3,7
3,7
2,7
3
3
3,8
3,6
3,7

En enkelt terapeut havde ikke udfyldt skemaet inden interviewet, og pågældende terapeut fremgår derfor ikke af skemaet.
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BILAG 3

Interviewrunde

Introduktion
Interviewrunden i klinikrådsgruppen fandt som nævnt sted i efteråret 2001. Alle i klinikrådsgruppen blev interviewet. Formålet med interviewrunden fremgår af bilag 2. Inden interviewet
blev gruppemedlemmerne orienteret skriftligt om interviewet (se nedenfor).
Som det endvidere fremgår af bilag 2, lå de udleverede spørgeskemaer til grund for interviewrunden, og hvert gruppemedlem havde således fået udleveret et spørgeskema, som skulle
udfyldes inden interviewet. Ved interviewet blev der dels taget udgangspunkt i besvarelsen af
spørgeskemaet, dels i den udarbejdede interviewguide (se nedenfor).
Alle interviews fandt sted i løbet af efteråret 2001 og var af ca. 1 times varighed hver. Selv om
interviewene tog udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema, var interviewene i praksis semistrukturerede, idet der i alle interviews blev stillet åbne spørgsmål og fulgt op på de svar,
gruppemedlemmerne gav. Alle interviewede blev desuden spurgt om, hvorvidt der var
informationer, de havde behov for at videregive, eller emner, de havde behov for at drøfte. Alle
interviews er optaget på bånd og efterfølgende udskrevet.
Selv om de data, der er indsamlet i forbindelse med interviewrunden, ikke indgår i førsteordensanalysen i kapitel 6, men blot indgår som baggrundsviden til brug for andenordensanalysen i
kapitel 8, fik gruppemedlemmerne naturligvis en feedback på såvel spørgeskemaundersøgelsen
som interviewrunden. Interviewrunden skal således ikke betragtes som en del af dialogudviklingsprocessen, men en sideløbende proces, som gruppemedlemmerne havde en naturlig
interesse i at få indblik i. I forbindelse med 10. feedbacksession fik klinikrådsgruppen således en
samlet tilbagemelding på såvel spørgeskemaundersøgelse som interviewrunde.
Af det følgende fremgår først det brev, der blev sendt ud til klinikrådsmedlemmerne vedr. interviewrunden, dernæst den anvendte interviewguide og endelig i forholdsvis summarisk form den
samlede tilbagemelding til klinikrådsgruppen på såvel spørgeskemaundersøgelsen som interviewrunden.
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Brev vedr. interviewrunde
4. september 2001
Kære alle
Ved evalueringen på klinikrådsmødet den 21. august aftalte vi, at jeg skulle foretage en
interviewrunde. Resultatet af denne interviewrunde havde jeg tænkt mig at forelægge
for jer i november måned.
Da jeg skal på ferie i det meste af oktober måned, vil jeg gerne aftale tid til interview
med jer allerede nu, så jeg kan nå at få interviewene i hus, analysere dem og lave en
tilbagemelding.
Jeg regner med, at I hver især skal interviewes i ca. en time. Emnet vil være jeres
indtryk af og overvejelser omkring kommunikationen i gruppen, jeres indtryk af egen
rolle samt jeres indtryk af andres roller i kommunikationen. Bare rolig: Det skal ikke
være på et personligt plan – det handler om bolden og ikke om manden!
Nedenfor har jeg opstillet nogle passende tidspunkter, og I må meget gerne maile
tilbage til mig på hh.om@cbs.dk om, hvilket tidspunkt der passer jer bedst – vælg gerne
et par tidspunkter i tilfælde af overlap. Så vender jeg tilbage med en bekræftelse så
hurtigt som muligt.
Tirsdag den 11. september:
12-13
13-14
14-15

Fredag den 14. september:
11-12
12-13
13-14
14-15

Mandag den 17. september:
8-9
9-10
10-11
11-12

Tirsdag den 18. september:
12-13
13-14
14-15

Onsdag den 19. september:
9-10
10-11
11-12

Mandag den 24. september:
8-9
9-10
10-11
11-12

Tirsdag den 25. september:
12-13
13-14
14-15

På forhånd tak!
Helle
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INTERVIEWGUIDE: KLINIKRÅDSMØDER

SPØRGSMÅL 1:
Beskriv gruppens kommunikation og diskussioner, sådan som du ville beskrive det for én, der
slet ikke kender gruppen.
SPØRGSMÅL 2:
Gennemgå spørgeskemabesvarelserne
SPØRGSMÅL 3:
Hvordan vurderer du gruppens fagrollesammensætning?
-

skæv/ikke-skæv (2 læger, som ikke er klinikledere – hvorfor?; kun én ergoterapeut)

-

effekt og konsekvens af sammensætningen

SPØRGSMÅL 4:
Hvordan vurderer du gruppens dialogrollesammensætning?
-

den umiddelbare opfattelse af gruppens sammensætning

-

opfattelse af egen rolle i denne gruppe

-

hvorfor denne rolle
o

personlig stil (dvs. samme rolle i andre grupper)

o

rollen forventes af andre (hvem, hvorfor)

o

nødvendigt i den aktuelle gruppe (hvorfor)

-

er der roller, der fylder for meget?

-

er der roller, der er underrepræsenterede?

-

effekt og konsekvens af gruppens sammensætning

SPØRGSMÅL 5:
Hvordan vurderer du gruppen og dens arbejde?
-

Er det en god gruppe?

-

Lever gruppen op til dens formål?

-

Hvordan vurderer du kvaliteten af møderne?

-

Hvordan vurderer du kvaliteten af de beslutninger, der udspringer af møderne?

-

Er møderne relevante?
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Resultatet af interviewrunden
Nedenfor fremgår den tilbagemelding på såvel spørgeskemaundersøgelsen som interviewrunden,
som gruppemedlemmerne fik i forbindelse med 10. feedbacksession den 11. december 2001.
Det overordnede indtryk af interviewrunden var, at besvarelserne kunne grupperes i tre: En
ledergruppe (bestående af den adm. overlæge og overfysioterapeuten), en terapeutgruppe
(bestående af kliniklederne, inkl. den ledende ergoterapeut samt undertiden overfysioterapeuten)
samt en lægegruppe (bestående af de to overlæger samt undertiden den adm. overlæge).
Besvarelserne af hvert spørgsmål faldt konsekvent inden for disse grupper. Flere grupper kunne
godt være enige omkring et givet spørgsmål og på den måde udgøre en fælles gruppe, men der
1

blev stort set aldrig dannet grupper på tværs af de tre nævnte grupper . I nogle spørgsmål kunne
der altså ses en tydelig opdeling mellem f.eks. terapeutgruppen og lægegruppen, mens der i
andre tilfælde var overensstemmelse mellem terapeutgruppens og lægegruppens synspunkter,
som så var i modstrid med klinikledelsens synspunkter. I andre tilfælde indgik kliniklederne i
deres respektive faggrupper, således at der omkring et givet spørgsmål ikke var nogen klinikledelsesgruppe, men udelukkende en terapeutgruppe og en lægegruppe. Generelt var der en
tendens til, at terapeutgruppen skilte sig ud fra gennemsnittet.
Interviewrunden viste, at det, som alle opfattede som det største problem i gruppen, var, at der
ikke var enighed om formålet med klinikrådsmøderækken. Mange mente, at klinikken led under
en manglende eller uklar strategi, og at der var behov for, at der blev formuleret nogle visioner
og mål for klinikkens arbejde. Generelt var der en forventning om, at en klar strategi ville
overflødiggøre en del af de diskussioner, der prægede klinikrådsmøderne, idet en del af
diskussionerne drejede sig om uenigheder på et helt principielt og overordnet plan.
I interviewene med klinikrådsmedlemmerne blev hvert enkelt element i dialogkompetencen
drøftet for at undersøge de enkelte gruppemedlemmers vurdering af, hvor langt gruppen var nået
i udviklingen af en dialogkompetence. Der var generel enighed om, at man i gruppen var blevet
bedre til at lytte, men at man stadig kunne blive bedre til det. Ud fra et dialogudviklingsperspektiv var det dog påfaldende, at det at lytte fra alle sider kun blev forbundet med det at lytte
til andre og sætte sig ind i andres verdensbillede. At lytte til sig selv og sin egen indre stemme i
1

Man kan selvfølgelig hævde, at ledergruppen er udtryk for en gruppe, der dannes på tværs af faggrupper. Man kan omvendt
også hævde, at ledelse er et fag, og at ledergruppen dermed er en faggruppe for sig, der samtidig er sammensat på tværs af
medicinske faglige specialer.
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forsøget på at granske sit eget verdensbillede indgik tydeligvis ikke i gruppemedlemmernes
forståelse af dialogkompetencens lytteelement.
Omkring dialogkompetencens respektelement var der behov for en nuancering, idet flere af
gruppemedlemmerne skelnede imellem respekt for den enkelte person, respekt for den
faggruppe, den enkelte person repræsenterer og endelig respekt for den måde, personen
fremfører sine argumenter på. Der var stort set enighed omkring, at det var nødvendigt med
respekt for andre verdensbilleder, uanset om disse verdensbilleder er knyttet op på personen eller
på en faggruppe – og at man i øvrigt generelt mente, at man var blevet bedre til at respektere
hinandens synspunkter og verdensbilleder som værende lige gyldige. Det blev hyppigt nævnt, at
en evt. manglende respekt ofte hang sammen med manglende tillid. Hvis man f.eks. havde en
fornemmelse af, at nogen opererede med skjulte dagsordener, så var det ikke muligt at have
respekt for andres verdensbillede, fordi der pga. de skjulte dagsordener ikke var gensidig respekt.
Endelig var det tydeligt, at respekt ofte blev kædet sammen med, om man fik sin vilje eller ej.
Især terapeutgruppen kædede respekt sammen med ledelse og magt og mente generelt, at der var
en tendens i terapeutgruppen til, at man havde svært ved at affinde sig med, at man ikke havde
det afgørende ord, og at det nogle gange blev tolket som manglende respekt, hvis man ikke fik
sin mening vedtaget som beslutning.
Til dialogkompetencens taleelement hører en række ting. Taleelementet vedrører for det første
fordelingen af taletid i gruppen. Af interviewene fremgik det tydeligt, at der var enighed om, at
alle var aktive på klinikrådsmøderne, men at der var nogle få gruppemedlemmer, der var meget
dominerende. Der var stor forskel på, om man opfattede dette som et problem eller ej. Generelt
var holdningen den, at det var legitimt at dominere klinikrådsmøderne, hvis man havde en ”god
sag” eller nogle væsentlige argumenter, men at måden, der blev domineret på, kunne være
ukonstruktiv. En ukonstruktiv måde at dominere på kunne både vedrøre tonefald, kropssprog
etc., men også forhold som f.eks. en mødeleder med tendens til at afbryde eller holde sig enten
for strikte eller for ustruktureret til dagsordenen.
Taleelementet vedrører for det andet også måden, man taler på, dvs. tonefald, ordvalg,
kropssprog, graden af emotionelle udtryk eller følelsesmæssige udbrud etc. Her var der generelt
enighed om, at gruppen i starten af projektperioden havde haft mange konflikter, hvor tonefaldet,
kropssproget og øvrige emotionelle udtryk gav klinikrådsmøderne et meget ukonstruktivt og
ubehageligt præg. Der var også enighed om, at gruppen generelt var blevet bedre til at tøjle
følelserne, og at antallet af konflikter eller situationer, hvor flertallet af gruppemedlemmer følte
sig ubehageligt til mode var mindsket markant i løbet af dialogudviklingsprocessen. Der var dog
også enighed om, at der på dette område stadig var plads til forbedring.
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En tredje dimension i taleelementet er den anvendte problemløsningsstil, hvor terapeutgruppen i
langt højere grad end lægegruppen mente, at det var nødvendigt at afsøge flere løsninger og
bruge længere tid på at drøfte en given problemstilling og de bagvedliggende årsager til
problemstillingen end lægegruppen, som i højere grad gik mere direkte efter at finde en løsning
på det konkrete problem. Det var således tydeligt, at terapeutgruppen ofte syntes, at lægegruppen
og til tider også ledelsesgruppen ofte stilede for direkte efter en løsning, mens lægegruppen på
den anden side syntes, at klinikrådsmøderne ofte var præget af ”for meget snak”. På samme
måde mente terapeutgruppen, at konsensus var en væsentlig værdi i forbindelse med
beslutningsprocesserne, mens lægegruppen mente, at en mere autoritær mødeledelse var mere
velegnet til klinikrådsmøderne. Med til problemløsningsstilen hører også mødeledelsen. Her var
alle enige om, at klinikrådsmøderne fungerede bedre, efter at gruppen havde indført en ordstyrerfunktion. Alle var enige om, at indførelsen af ordstyrerfunktionen var en væsentlig årsag til, at
behandlingstiden for de forskellige punkter på dagsordenen var nedsat betydeligt i forhold til ved
projektets start. Især fra terapeutsiden blev der udtrykt ønske om en større grad af uddelegering,
således at enten klinikledelsen eller mødelederen på klinikrådsmøderne var bedre til at
uddelegere nogle afgrænsede opgaver, som kunne løses i perioden mellem to klinikrådsmøder og
efterfølgende præsenteres for den samlede gruppe. På den måde kunne der vindes tid, og der var
også en forventning om, at diskussionerne kunne begrænses, idet en del gruppemedlemmer
syntes, at der ofte blev diskuteret på et for løst grundlag, og at mere viden og en mere
struktureret gennemgang af et emne ville hjælpe til at kvalificere drøftelserne på klinikrådsmøderne.
Gruppens kommunikative bevidsthed, dvs. proprioceptionselementet, samt gruppens evne til at
suspendere blev drøftet under ét under interviewene. Generelt var der enighed om, at gruppen
som helhed er blevet meget mere opmærksom på kommunikationens faldgruber, og at den
kommunikative bevidsthed er øget. Omkring suspensionselementet var der især to gennemgående træk i interviewbesvarelserne. For det første mente alle, at der i gruppen havde bredt sig
en forståelse af, at klinikrådet er sammensat af forskellige verdensbilleder, og at disse verdensbilleder er lige gyldige og derfor alle skal høres og tages i betragtning i drøftelsen af de problemstillinger, der behandles i klinikrådet. I forlængelse heraf var der også konsensus om, at uenighed
og konflikter ikke er uønskede, men netop er udtryk for, at forskellige verdensbilleder brydes.
Generelt mente klinikrådsmedlemmerne, at uenighed og konflikter blev taget op og drøftet på
klinikrådsmøderne, men især i terapeutgruppen var der et ønske om, at man for ofte nøjedes med
at konstatere, at man var uenige i stedet for at drøfte de bagvedliggende årsager til uenigheden,
mens læge- og ledelsesgruppen jf. tidligere mente, at der ind imellem kunne ”gå for meget snak i
den”. Sammenfattende var det således klart, at alle klinikrådsmedlemmerne var præget af en
holdning om, at konflikter er gode og nødvendige under forudsætning af, at de bliver håndteret
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konstruktivt. Her var der enighed om, at selv om klinikrådsgruppen stadig kunne falde tilbage til
de ukonstruktive konflikter og skyttegravskrigene, så var gruppen som helhed blevet væsentligt
bedre til at håndtere konflikterne på en konstruktiv måde i løbet af dialogudviklingsprocessen.
Det andet gennemgående træk i forbindelse med suspensionselementet var, at der på den ene side
var enighed om, at gruppen var blevet bedre til at suspendere, hvilket også ses af besvarelserne
omkring de øvrige elementer i dialogkompetencen. På den anden side var der en klar tendens til,
at hvis man ikke fik sit standpunkt igennem og dermed fik sin vilje omkring en bestemt problemstilling, så var forklaringen ofte den, at det var de øvrige klinikrådsmedlemmer, der havde svært
ved at suspendere. Suspensionselementet blev af stort set alle klinikrådsmedlemmer sat i
forbindelse med magt og tillid, og en del af klinikrådsmedlemmerne fremførte, at de nok havde
suspensionsevnen, men at de ind imellem valgte ikke at bruge den, hvis de i en bestemt sag ikke
havde tillid til de øvrige deltagere i dialogen. I den forbindelse var det interessant, at de øvrige
deltagere i dialogen ikke kun behøvede at være klinikrådsmedlemmerne, men også personer eller
instanser, som kun deltog indirekte i drøftelserne på klinikrådsmøderne. Det kunne f.eks. være
centerdirektionen, som havde givet klinikrådet et opdrag. Hvis der ikke var tillid til centerdirektionen, valgte en del klinikrådsmedlemmer at indtage det standpunkt, at det var for farligt at
suspendere og indgå i dialog med de øvrige klinikrådsmedlemmer, idet det kunne have
konsekvenser, når klinikledelsen skulle melde tilbage til centerdirektionen.
Den overordnede konklusion på interviewrunden var, at flertallet i gruppen i begyndelse af
dialogudviklingsprocessen ofte havde fundet stemningen på klinikrådsmøderne ubehagelig og
præget af mistillid og skjulte dagsordener, men at de fleste mærkede en markant bedring, selv
om der ofte var tilbagefald, hvor man faldt tilbage i de velkendte skyttegravshuller. Derudover
var der generelt utilfredshed med manglen på enighed omkring formålet med møderækken og en
efterspørgsel efter en klar strategi og klare visioner og mål. I forlængelse heraf blev der givet
udtryk for, at der ofte herskede en del forvirring på og efter klinikrådsmøderne omkring hvem,
der skulle tage sig af hvad, og hvordan man kom videre med de punkter, der havde været på
dagsordenen. Interviewene afspejlede desuden forståelse for klinikledelsens placering i
organisationen og den deraf følgende begrænsede manøvrefrihed. Alle klinikrådsmedlemmer var
enige om, at gruppen trods de mange konflikter var præget af en betydelig gensidig omsorg og
respekt, og at der var stor vilje i gruppen til at forbedre klinikrådets funktion og virke. Endelig
blev humor af mange fremhævet som en styrke i gruppen, idet humor ofte blev anvendt som
middel til bearbejdelse af problemer.
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BILAG 4

Projektbeskrivelse

Introduktion
Af de følgende sider fremgår den projektbeskrivelse, som inden dialogudviklingsforsøgenes start
blev sendt til de to grupper på Rigshospitalet.
Som nævnt i kapitel 5 blev klinikledelserne på et af Rigshospitalets centre orienteret om
projektet på et fælles møde. Klinikledelsen i klinikrådsgruppen henvendte sig derefter af sig selv
og udtrykte ønske om at deltage i projektet. Herpå blev der udsendt et skriftligt oplæg til
samtlige

klinikrådsmedlemmer

i

form

af

nedenstående

projektbeskrivelse.

Denne

projektbeskrivelse blev uddybet og drøftet i forbindelse med et efterfølgende møde med
klinikrådsgruppen, hvor de nærmere detaljer omkring projektet blev drøftet. På baggrund af dette
møde besluttede klinikrådsgruppen sig for at deltage i projektet.
Eftersom der ikke var flere klinikledelser, der selv henvendte sig til mig omkring projektet på
baggrund af præsentationen på det fælles møde, henvendte jeg mig selv til oversygeplejersken på
Anæstesi- og Operationsklinikken og spurgte til hendes eventuelle interesse i at deltage i
projektet. Hun udtrykte interesse for projektet og efter en kort snak vedtog hun, at
afdelingssygeplejerskemøderne var den møderække, der egnede sig bedst til projektet. Efter
aftale blev nedenstående projektbeskrivelse herefter rundsendt til samtlige afdelingssygeplejersker, hvorefter oversygeplejersken på førstkommende afdelingssygeplejerskemøde
forespurgte om afdelingssygeplejerskegruppens interesse og vilje til at indgå i projektet. Svaret
var positivt. Der blev ikke holdt noget indledende møde med afdelingssygeplejerskegruppen
inden dialogudviklingsprojektets start i gruppen, idet oversygeplejersken ikke anså det for at
være nødvendigt.
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dialogudvikling på hospitalsafdelinger
oplæg til forskningsprojekt
af
ph.d.-studerende helle hein, CVL/FLOS

ph.d.-projekt om dialog mellem faggrupper

Handelshøjskolen i København har med et forskningsprojekt taget initiativ til at forske i,
hvordan man skaber dialog mellem faggrupper på en hospitalsafdeling. Der er tale om
et projekt, hvor det praktiske prioriteres højt. Formålet er at skabe viden og erfaring om,
hvordan man kan skabe dialog mellem forskellige faggrupper på et hospital. Derfor er
det vigtigt, at projektet bliver forankret i en række hospitalsklinikker, hvor dialogudviklingen afprøves i forskellige former.

hvorfor er der behov for at skabe dialog?

Når man træder indenfor i en organisation, træder man ind i en verden bestående af en
masse verdensbilleder. Et verdensbillede består af et helt ubevidst lag af grundlæggende antagelser, som man handler efter. Det er disse antagelser, der er afgørende
for, om man synes, noget er rigtigt eller forkert, godt eller skidt, vigtigt eller ligegyldigt
etc. Sådanne grundlæggende antagelser er dybt indlejret i det enkelte menneske, og
der bliver aldrig stillet spørgsmålstegn ved gyldigheden af det verdensbillede, man har –
faktisk forsvarer man næsten pr. automatik sit verdensbillede. Ovenover det ubevidste
lag af grundlæggende antagelser er der et mere eller mindre bevidst lag af værdier,
som man vedkender sig at leve efter. De handlinger og ytringer, den enkelte person
kommer med, udspringer således dels af personens bevidste værdier og ubevidste,
grundlæggende antagelser.
Nogle gange er der så store ligheder mellem nogle personers verdensbilleder, at de
agerer som en gruppe. De ser verden på næsten samme måde, har samme værdier og
styrings- og prioriteringskriterier. I en given situation vil personerne i en sådan gruppe
handle, argumentere, prioritere og evaluere på samme måde. Inden for kulturteori
kaldes en sådan gruppe for en subkultur. Subkulturer eller grupper er dog ikke fasttømrede – de er dynamiske, og deres sammensætning kan forandre sig. Det betyder, at
den enkelte person kan indgå i flere forskellige subkulturer eller grupper på én og
samme gang. F.eks. kunne man forestille sig, at en gruppe læger, der holder røntgenkonference, udgør én subkultur. Stillet over for et økonomisk problem, vil én af disse
læger måske indgå i en subkultur, hvor ressourceudnyttelse er i centrum, mens en
anden læge vil indgå i en subkultur, hvor kvalitet er i centrum.
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Ofte lever forskellige subkulturer sammen i fred og fordragelighed. Men det er ikke
svært at forestille sig, at tilstedeværelsen af flere forskellige verdensbilleder kan skabe
problemer for organisationen.
Hvis der er skismaer mellem forskellige gruppers verdensbilleder, og hvis hver part
handler ud fra sit unikke verdensbillede, vil verdensbilledernes ubevidste og
dybtliggende karakter gøre, at hver part uforvarende forsøger at forsvare sit unikke
verdensbillede. Hvis alle parter forsvarer sit eget unikke verdensbillede, vil der opstå et
stabilt og gensidigt interaktionsmønster, som kan skabe problemer for organisationen.
Nogle gange kommer det til udtryk i åbenlyse, opslidende konflikter og frustrationer,
andre gange ”orker” man ikke diskussionen, og organisationen er handlingslammet.
Især i professionsdominerede organisationer kan man også opleve, at dem, der har
størst magt, vinder – og det kan på langt sigt skabe dybe konflikter i organisationen og
betyde, at andre grupper modarbejder eller underminerer en beslutning.
Adskillige organisationsstudier har vist, at komplekse, professionsdominerede og
politisk styrede organisationer – som f.eks. hospitaler – har et stort behov for at udvikle
en kompetence til at bryde dette mønster og til at håndtere tilstedeværelsen af flere
forskellige verdensbilleder. Ellers risikerer man at begrænse organisationens
handlingsrum, læringsmuligheder og kreativitet.

Hvad er dialogudvikling?

Dialogudvikling er et værktøj eller måske snarere en proces, der kan give netop denne
kompetence og som kan låse op for det stabile interaktionsmønster, som kan skabe
konflikter og handlingslammelse. I dialogudvikling bruger man det, der har skabt
situationen, som nøgle til at bryde interaktionsmønsteret. Det vil sige, at nøglen til at
løsne op for fastlåste situationer og øge organisationens handlingsrum og læringsmuligheder ligger i verdensbillederne.
Dialogudvikling som teknologi og proces er så vidt vides ikke afprøvet i Danmark, men
en række organisationsforskere og konsulenter på Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i USA har afprøvet og forfinet teknologien med gode resultater.
Blandt de virksomheder, man har afprøvet dialogudvikling i, er industrivirksomheder,
større IT-virksomheder samt ikke mindst et hospital, hvor man netop har forsøgt at
skabe dialog mellem forskellige faggrupper.
Dialogudvikling er ikke et decideret styringsinstrument eller et ledelsesværktøj, men en
teknologi eller en styret proces. Det er nemlig ikke meningen, at dialogen skal medføre
et bestemt resultat, f.eks. effektivisering, men snarere opbygge en kompetence til at
håndtere allehånde problemer og situationer.
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Princippet i dialogudvikling er, at man ved at bevidstgøre de forskellige fortolkningsskemaer, der er i spil på en hospitalsklinik, kan give organisationsmedlemmerne ny
indsigt og derved ændre tanke- og handlemønstre.

hvad kan man opnå ved at indgå i dialogudvikling?

Erfaringerne fra MIT viser, at hvis deltagerne kommer igennem de kriser, der er i
dialogudviklingsprocessen, så vil de være på et andet bevidsthedsniveau end før.
Deltagerne vil have erfaret, at de deltager i et felt bestående af mange meninger, som
alle har lige stor gyldighed. De vil også have forståelse for, hvad de forskellige
verdensbilleder indeholder, og hvilken indflydelse subkulturerne kan have på interaktionsmønsteret og organisationen som helhed.
Denne øgede bevidsthed giver mulighed for et øget handlingsrum. Dels fordi det baner
vejen for læring, dels fordi man er i stand til at finde løsninger, som ikke var mulige
tidligere. Det giver også mere tid og ro i organisationen. På det hospital, hvor dialogudviklingsprocessen blev afprøvet i USA, var erfaringerne, at dialogprocessen havde
givet mere tid af 3 årsager: 1) Fordi der ikke blev gennemtrumfet beslutninger ved magt,
som senere blev modarbejdet. 2) Fordi man ikke brugte så megen tid på at diskutere og
på opslidende konflikter. 3) Fordi man er enige om, hvilken vej man skal gå – også selv
om man er uenige.
Med andre ord er gevinsterne: læring, kreativitet og øget handlingsrum, herunder mere
tid.

Hvordan foregår dialogudviklingsprocessen?

Ideen i forskningsprojektet er at forsøge at skabe dialog mellem faggrupper på
forskellige hospitalsklinikker. Dialogudvikling forudsætter ikke, at der er åbenlyse
konflikter på hospitalsklinikken – men der skal være en vilje til at deltage for at opnå de
fordele, som dialog kan give.
For at projektet ikke skal blive en unødig stor byrde for personalet i en verden, hvor
tiden er en knap faktor, og hvor der er talrige projekter, er det tanken at koble dialogprojektet på et eksisterende projekt, f.eks. akkreditering, kontraktstyring etc. Den eneste
forudsætning er, at der er en møderække, hvor flere faggrupper mødes, som kan danne
baggrund for dialogprojektet.
Processen er i virkeligheden ret simpel: en ekstern observatør/facilitator (dvs. den ph.d.studerende) observerer en række møder. Til at begynde med observerer facilitator
møderne og kortlægger de forskellige verdensbilleder og de situationer, der kan danne
grobund for konflikter og handlingslammelse. Derefter giver facilitatoren de enkelte
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mødedeltagere feedback (enten hver for sig eller gruppevis). Feedbacksessionerne har
til formål at bevidstgøre verdensbillederne, at forklare de øvrige verdensbilleder, der er i
spil, samt at gøre deltagerne bevidste om interaktionsmønsteret og deres egen
indflydelse herpå. På den måde skabes der en øget bevidsthed og en øget sensitivitet
samt refleksion over, hvad der foregår i interaktionen. Processen med observation og
feedback gentager sig over en møderække. Herefter vil der være tale om ren
observation af møderne igen – denne gang med henblik på at se, hvordan deltagerne
bevæger sig i retning af dialog. Hele processen bør vare minimum 4 måneder og
maksimalt 12 måneder.
Facilitators opgave er udelukkende begrænset til at observere og give feedback – samt
i helt særlige tilfælde at intervenere, hvis det er nødvendigt. Men intervention er ikke
formålet med processen – det er gruppen selv, der bestemmer processen og
bestemmer, hvilket mål der arbejdes hen imod.
Det er vigtigt ikke at tegne et rosenrødt billede af dialogprocessen. Der er ingen garanti
for, at det lykkes at opnå en egentlig dialog. Der vil også opstå kriser undervejs, for
dialogudviklingsprocessen er en følsom proces. Kriser kan opstå, når verdensbillederne
ændres. Der kan også opstå kriser, når man får synliggjort sit verdensbillede samt
hvilken effekt, man selv har på interaktionsmønsteret og på organisationen. Der kan
også i perioder forekomme polariseringer mellem parterne som følge af usikkerhed,
defensive rutiner etc. Så alt i alt er dialogudviklingsprocessen en stor mental og
følelsesmæssig udfordring. Men kriserne er som regel overstået på relativt kort tid, og
erfaringerne fra USA viser, at det ofte er sliddet værd.
Inden dialogprocessen igangsættes, vil alle deltagerne naturligvis få en grundig
orientering om, hvad dialog er, hvilke faser der er i dialogprocessen, hvad formålet med
dialog er, samt om hvilke kriser der må forventes undervejs, og hvorfor de opstår.

ph.d.-projektets forankring

Projektet er et 3-årigt ph.d.-projekt ved Handelshøjskolen i København. Ph.d.afhandlingen forventes afleveret 1. juli 2002. Projektet er ét ud af ni forskningsprojekter
under et nyåbnet forskningscenter, Forskningscenter for Ledelse og Organisation i
Sygehusvæsenet (FLOS). Centeret er et ”center uden mure” og er således et
samarbejde mellem forskere ved Handelshøjskolen i København, Aalborg Universitet
og Dansk Institut for Sygehusvæsen. Formålet med FLOS er gennem grundforskning at
etablere viden om muligheder og forudsætninger for organisatorisk forandring og
ledelsesmæssig nyskabelse på sygehuse.
Rent fysisk er projektet dog forankret på Center for Virksomhedsudvikling og
Ledelsesteknologi (CVL), også Handelshøjskolen i København. CVL’s mission er at
bidrage til virksomhedsudvikling igennem forskning, der skal skabe ny viden om, hvilke
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krav de nye ledelsesteknologier stiller til moderne ledelse og rådgivning i dag. CVL
driver udelukkende anvendelsesorienteret forskning i tæt samarbejde med private og
offentlige virksomheder og prioriterer forskning, der både har stor praktisk relevans og
høj teoretisk gyldighed, højt.
Begge forskningscentre publicerer jævnligt forskningspapers og afholder flere gange
årligt uformelle møder med udenlandske professorer inden for organisation og ledelse.
Derudover afholder begge centre minimum 1 konference årligt. For deltagere i dialogudviklingsprojektet vil der i rimeligt omfang være fri adgang til publikationer og uformelle
møder, ligesom deltagelse i konferencer kan ske til nedsat pris. Samtlige deltagere vil
naturligvis også modtage et eksemplar af ph.d.-afhandlingen, ligesom der efterfølgende
vil være tilbud om fremlæggelse af de resultater, som projektet har skabt.

Om den ph.d.-studerende

Jeg er 30 år og uddannet cand.merc. i afsætningsøkonomi. Gennem mine studier har
jeg beskæftiget mig meget med kommunikation, herunder afsendelse af budskaber og
”støj” og barrierer hos modtageren af budskabet. Jeg har også beskæftiget mig meget
med organisation, herunder organisationskultur. På grundstudiet skrev jeg speciale om
organisationskulturen i en teatergruppe.
På overbygningsstudiet skrev jeg adskillige projektopgaver om sygehusledelse, blandt
andet et projekt om økonomistyring på RH’s abdominalcenter. I 1998 skrev jeg
kandidatafhandling om kvalitetsstyring og organisationskultur på RH’s øre- næsehalsafdeling.
Siden da har jeg været ansat på Handelshøjskolen i København, først som forskningsassistent og siden som ph.d.-studerende. Jeg holder jævnligt foredrag om
kvalitetsstyring samt ledelse og organisation på hospitaler.
Desuden er jeg tilknyttet Evalueringscenter for Sygehuse, hvor jeg fungerer som
konsulent for en projektgruppe, der beskæftiger sig med organisatorisk kvalitet.
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Abstract
The theme of this PhD dissertation is the development of dialogue among professionals in
hospitals. The dissertation presents an action research project that makes three important
contributions to the existing research of the development of dialogue in the hospital field.
The first contribution is the construction of a theoretical model of the development of dialogue.
The theoretical model is constructed in two steps: Firstly, a phenomenological perspective on
communication and dialogue is presented as one of three perspectives on communication, the
other two being the behavioristic and the cognitive perspectives. The choice of a
phenomenological perspective on communication is crucial to the definition of causes of
communication failure, to the type of solutions to communication problems one can suggest and
to the definition of dialogue. Secondly, a theory of dialogue is presented and discussed. The
works of David Bohm and William Isaacs constitute the core of the theoretical model. David
Bohm’s notion of dialogue is a process that is aimed not only at the exploring of day-to-day
relationship and communication but at the understanding of consciousness and thought
processes. Key components of David Bohm’s theory of dialogue are shared meaning, the nature
of collective thought, the pervasiveness of fragmentation, proprioception and the function of
awareness and memory and the implicate and the explicate order. William Isaacs adds concrete
tools to the works of David Bohm by suggesting ways of building skills for dialogue in
organizations. Isaacs suggests four central elements of dialogue: Listening, Respecting,
Suspending and Voicing. Thus, in combining the phenomenological perspective with the works
of David Bohm and William Isaacs I construct a theoretical model of the development of
dialogue.
The second contribution is the construction of a methodological model of the development of
dialogue. The phenomenological perspective on communication combined with the works of
David Bohm and William Isaacs offers a distinct view on the cause of communication failure
that includes the notion that we construct representations of “reality” and automatically assume
that our representations are true pictures of reality and act accordingly, thus creating potential
problems such as blocked communication, severe conflicts when different world views collide,
inertia, insoluble problems, collective confusion etc. Therefore, the solution lies in engaging a
quality of reflective intelligence on both an individual and collective level. Thus, the
development of dialogue demands that we engage in a dual process, where we not only attend to
the content of what is communicated, but also – at the same time – give full attention to what is
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blocking communication, mainly focusing on the nature of one’s own ‘blocks’. The
methodological model is based on process consultation, which again is based on the premise that
the client must participate in diagnosing the problem and generating the appropriate solutions to
and tools for developing dialogue. Thus, the intervention process is based on a non-directive
facilitator role and on facilitating individual and collective reflection by providing valid,
“objective” data. The methodological model consists of an iterative and cyclical process based
on five elements: 1) The facilitator’s observation of the group’s communication; 2) Feedback
sessions where the facilitator introduces the general concept of dialogue and various elements
from the theoretical model; 3) Meta-communication, where the facilitator presents the group
with examples (print outs) of the group’s previous communication and asks the group to
communicate about the group’s communication; 4) Action, where the group plans action that
involves implementing the appropriate tools for developing a dialogue; and 5) Evaluation, where
the group and the facilitator discuss and evaluate the process.
The theoretical and methodological models are combined into one model that constitutes a
framework for the development of dialogue and for the action research part of the project.
The third contribution is the building of a body of knowledge around the development of
dialogue in the hospital field. This part of the thesis focuses on Lewin’s notion that you cannot
fully understand a system until you try to change it. Thus, this part of the thesis focuses on the
knowledge about the development of dialogue in the hospital field that can be obtained through
the action research part of the project. Two groups have participated in the action research
project: One group consisting of physicians, physiotherapists and occupational therapists and one
group consisting of nurses. In both groups the development of dialogue was based on an existing
meeting forum and was scheduled to take place twice a month for about six months. The two
very different results in the two groups (one develops a dialogue in “glimpses” whilst the other
does not develop a dialogue at all) give rise to a comparative analysis that results in two
important contributions, the first one being a revised normative theoretical and methodological
framework model of the development of dialogue, the other one being a descriptive model of the
development of dialogue. The latter model describes inhibiting as well as facilitating factors in
the dialogue process. Among the inhibiting factors are an organizational consensus culture, the
inhibited learning processes among professionals and the political environment that makes it
difficult to construct a stable “container” for the development of dialogue. Among the facilitating
factors are an organizational conflict culture, a high degree of problem recognition, a high degree
of external pressure and mastering of the dialogue concept and the appropriate skills and tools
for developing and engaging in dialogue.
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