DIALOG MELLEM FAGGRUPPER

Ud af skyttegraven
Der er lang vej fra de gode intentioner til den gode dialog. Et dialogforskningsprojekt pa Rigshospitalet gav deltagerne mulighed for at h~re
sig selv - og at leere at lytte til de andre. Ergoterapeut Jan

Str~mvig

leerte dialogens 10 bud

Pinligt. Ri gti gt pinligt endd a. Men hen
ad vejen ogsa ti I at gri ne af.
For ledende ergoterapeut jan Str0mvig og hans koll eger i klinikradet pa
Rigshospitalets Klinik for Medicinsk
Ortopcedi og Rehabilitering er ord ikke
lcengere blot ord.
Deres ord - og dem er der mange af
- har nemlig vceret igennem en dialogforskers vridemaskine, og det kom der
en del nye indsigter ud af.
- Det var jo noget flovt noget, man
havde faet fyret af indimell em. Til sidst
kunne vi grin e af det, men f0rste gang
vi sa vores egn e udtalelser pa tryk, var
det faktisk pinli gt, siger jan Str0mvig.
Nar han og kollegerne i klinikradet,
der udover ham rumm er lceger og fysioterapeuter, holdt deres faste klinikradsm0de hver 14. dag, sad ph.d.-studerende Helle Hein fra Copenh agen Business
School i hj0rn et og hamrede i tasterne
pa den bcerbare. Hendes di alogforskningsprojekt om dialog mellem forskellige faggrupp er i sundhedsvces net er et
hjcelp-til-selvhj celpsprojekt, hvor deltagerne genn em bevidstg0relse om deres
made at kommunikere pa, se lv skal
finde nye og bedre veje at betrcede.
- Tanken va r at scette refl eksioner i
gang. M an kan ikke komm e og padutte
folk en bestemt made at tale sammen
pa, men Medi cinsk Ortopcedi havde
faktisk fra starten en erkendelse af, at
de havde probl emer med di alogen. Min
oplevelse af gruppen var, at de havde
mange konflikter, men ogsa at de godt
kunne lide og respekterede hin anden
pa tvcers af fagg rupperne. M en tonen
var hard og h0jr0stet, b0 lgern e gik me-

get h0jt om stort set ait, og i nd i mellem
va r der en, der udva ndrede. De va r ofte
meget langt fra at vcere i di alog, siger
Hell e Hein.

Mit og dit verdensbillede
Udgangspunktet fo r hendes fo rsknin gsproj ekt er, at mennesker danner si g forskellige bill eder af verden.
lkke mindst grupper med stcerke faglige identiteter har stce rke verd ensbilleder, som har det med at klaske sa mmen. Eller sagt med and re ord: lcegen
anskuer virkeli gheden anderl edes end
fysioterapeuten, der igen ser det hele i
en lidt andet optik end ergoterapeuten.
- Nogen gange kniber det med respekten . lkke mindst i nedskcerin gstider.
Sa ender man hurtigt i hver sin skyttegrav. jeg er jo en e mand til at reprcesentere de 16 ergoterapeuter pa klinikken,
og nar vi tal er besparelser, sa kommer
kl 0erne frem hos ai le. Faggruppern e bliver meget tydelige, si ger jan Str0mvig.
Forskningsproj ektet var bygget op om
iagttagelse, sm a foredrag om di alog og
deltagernes egne refleksion er. Da det
p lanlagte halve ar var gaet, va r medlemmerne af klinikradet blevet lidt bedre til at lytte til hinanden, men ikke i
ncerheden af noget af det, Hell e Hein
betegner som di alog. Derfor tog man et
halvt ar mere sa mmen, og pa den tid
fik deltagerne bedre styr pa bade ord og
0rer og formul eret deres egn e 10 bud
for dialog.
Et af dem handl er om at gentage lse
ikke altid fremmer forstaelsen. Et andet
om at vcere ve lforberedt. Begge bl ev
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ce-ntrale i de tilsyneladende endel0se
diskussioner, gruppen tog om besparelser pa klinikken.
- Nar aile ikke havde v<Pret til stede
pa et m0de, kunne diskussionen om det
samme emne starte forfra n<Pste gang.
Vi blev bedre til at sige , stop, vi har
truffet en beslutning om det her- lad
os nu komme videre". Men deter utroligt sv<Prt at fa det ind under huden. At
sige til sig selv ,nu lytter jeg til, hvad
den anden siger". I stedet for selv at sta
med munden fuld af ord og bare vente
pa at fa lov til at sige sin dem. Au tomatpiloten slar hurtigt til med , det kan vi
ikke, det ma vi ikke, deter der ikke
penge til" . Men vi endte faktisk med at
blive bedre til bade dialogen og til at
spare tid. Vi bruger den ikke hele tiden
pa 0rkesl0se diskussioner, siger jan
Str0mvig.

Vandt tid
- Der skete et hel t klart skift fra at sidde
og antage, at man godt vidste, hvad de
andre mente til at sp0rge dem, om det
nu ogsa var rigtigt opfattet. Gruppen
vandt faktisk noget tid og fik l0st flere
problemer hen ad vejen, men fronterne
har det med at blive trukket skarpt op,
nar man er fagprofessionel. Hver faggruppe har sin kultur, ogden bruger
man tid pa at v<Prne om og markere
gr<Pnser for. Der gar let politik i den,
is<Pr na r de f01somm e emner komm er
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pa dagordenen, og det er da ogsa en
f0lsom proces at begynde at stille
sp0rgsmalstegn ved sit eget verdensbi 1lede. Det kan godt g0re ondt, siger Helie Hein.
Hun betegner bade I<Pger, ergoterapeuter og fysioterapeuter som faggrupper med en st<Prk fagidentitet.
Aile tre grupper er meget individuelt
t<Pnkende, men arbejder ogsa inden for
et st<Prkt hierarkisk sygehusv<Psen, hvor
hierarkierne bliver ekstra tydelige, nar
sv;pre emner som besparelser og opgaveglidning er pa dagordenen. Sa markeres der gr<Pnser, og den gode dialog har
det med at vige for en benhard magtkamp med mange sarede sj<Pie.
Eller som jan Str0mvig formulerer
det:
- Det kniber med respekten, nar man
synes, de andre er i gang med at save
helt inde i benet. Sa hakker vi pa hinanden, og glemmer stadig, at i en god
dialog er aile en slags vindere. Vi skal
jo videre sammen , og det synes jeg,
Heile fik I<Prt OS pa en meget fin made.
Uden hende havde vi ikke v<Pret i stand
ti I at se ud over vores egen n<Psetip.
Forskningsprojektet har fundet sted i
et samarbejde mellem Forskningscenter
for Ledelse og Organisation i Sygehusv<Psenet (FLOS) og Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi
(CVL) ved Copenhagen Business
School.

