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Mads & Monopolet
Drejebog til dilemmadebatter
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Hverdagen på Rigshospitalet er fuld af dilemmaer, og det kan være svært at få tid til at tale om dem på
en konstruktiv måde. Denne guide viser, hvordan I kan få hul på snakken ved at arrangere en dilemmadebat i stil med radioprogrammet Mads & Monopolet.
Dilemmadebattens store fordel er, at I hurtigt kommer til sagen og får set udfordringerne fra forskellige
perspektiver. Dilemmaer er kendetegnet ved, der er flere mulige handlemuligheder, og at ingen af dem
entydigt er den rigtige.
Dilemmaerne kan fx handle om det daglige samarbejde med kollegerne og om plejen og behandlingen
af patienterne. Alt kan i princippet være til debat.

Fakta om debatten
Formål:			
		
Tidsforbrug:		

At se dilemmaer fra forskellige vinkler og eventuelt finde frem til konsensus.
45 minutter (30 – 40 min, når det er prøvet et par gange) + forberedelse .

Deltagere:		 En vært, en producer, tre paneldeltagere og resten af medarbejder			gruppen (lytterne)

Drejebogen er udarbejdet af ledelses- og organisationskonsulent Morten K. Andersen og Morten W. Andersen,
chef for Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling i samarbejde med journalist Søren Svith, Periskop.
Fotos: Thomas Søndergaard, Periskop. Layout: Krosch.
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Sådan forbereder du debatten
Du kan med fordel planlægge debatten i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og eventuelt en
af tillidsrepræsentanterne.
Det vigtigste ting i forberedelsen er:
1. at udvælge et konkret dilemma, der er kød på,
2. at udvælge panelet og sikre, at de vil medvirke,
3. at blive klar på rollen som vært og producer
Vælg et dilemma
Find en konkret situation, hvor der indgår et dilemma for jer – eller måske blot for en del af jer i enheden. Det kan fx være en situation med en tilbagevendende problemstilling. Du kan eventuelt få inspiration fra de konstruerede eksempler nederst i dette dokument.
Krav til dilemmaet
■■ Det skal indgå i en konkret situation eller historie, så panelet og deltagerne kan sætte billeder
på, fx hvem der var til stede, hvilket rum det foregik i, hvordan stemningen var, hvem der sagde
hvad etc. Det kan enten være en situation, som har fundet sted eller en tænkt situation.
■■ Der skal være kød på dilemmaet. Det skal give mening for medarbejderne at debattere.
■■ Det skal være et reelt dilemma, hvor der ikke kun findes én rigtig udgang.
Sørg for at dilemmaet bliver skrevet ned, så det bliver gengivet præcist som optakt til debatten. I kan
vælge, at værten læser dilemmaet op, men det virker også godt, hvis I kan få medarbejderen, som har
oplevet dilemmaet til at læse det op.
Find værten og produceren
Det er en god idé at vælge både en vært og en producer.
Værten skal:
■■ stille spørgsmål, styre debatten i panelet og sikre, at alle i panelet kommer til orde,
■■ forsøge at få paneldeltagerne til at skifte perspektiv med spørgsmål i stil med ”Hvis du nu var
leder, hvordan ville du…” eller ”Hvilke krav ville du som kirurg stille til….”,
■■ forsøge at få belyst forskellige synsvinkler og muligheder. Hvis panelet går én vej, er det værtens
rolle at få dem til også at gå andre veje,
■■ sikre at lytterne ikke blander sig i debatten med panelet. De får lejlighed til at drøfte dilemmaet,
når panelet holder pause,
■■ styre tiden med hjælp fra produceren.

Værten må ikke tage del i debatten, men skal være neutral og sørge for at få mange perspektiver i spil.

Producerens opgave er at hjælpe værten med at styre tiden og debatten. Det kan som vært være vanskeligt både at lytte på, hvad panelet siger, tænke på om debatten skal skifte retning og samtidig styre
tiden.
■■ Overvej om du som leder skal være vært eller om det er bedre, at en af medarbejderne får rollen,
så du selv kan deltage i debatten.
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Find paneldeltagere
Find på forhånd tre medarbejdere, som har noget på hjertet og er villige til at optræde foran kollegerne.
Snak med dem inden debatten, så de er klar på opgaven og trygge ved at sidde i panelet.
■■ Overvej om I vil invitere en medarbejder fra et andet afsnit eller klinik med i panelet. Det kan
nogle gange være godt for at få nye vinkler på et dilemma.
Invitér i god tid
Send en invitation ud i god tid med information om, hvad der skal ske. Sørg for at alle medarbejdere
får mulighed for at drøfte dilemmaet enten samlet eller delt op i forhold til, hvad der kan lade sig gøre
i forhold til vagtplanlægningen.
■■ Overvej om I kun skal drøfte ét dilemma, eller om der skal laves en møderække, hvor flere dilemmaer kommer i spil.

Sådan kan debatten forløbe
Sørg for at panelet er synligt for alle lytterne, som skal sidde i grupper på 3 - 5 personer. Hvis der er flere
i grupperne, er det ikke alle, der kommer til orde.
1. Velkomst og introduktion til debatten (Ikon: 5 min)
Værten og produceren præsenterer deres roller, præsenterer panelet og byder velkommen til debatten.
Forklar målet med debatten, og hvad der skal ske. Husk at præcisere, at det først kun er panelet, der
debatterer, men at de andre får mulighed for at komme til orde senere.
2. Introducer dilemmaet for panelet (Ikon: 5 min)
Dilemmaet introduceres. Enten ved at en lytter (ejeren af dilemmaet) fortæller om dilemmaet, eller ved
at værten læser dilemmaet op.
Introducer dilemmaet og bed hver af de tre i panelet om at svare på spørgsmålet: Hvad er jeres reaktion
på den situation, vi lige har hørt om?
3. Stil panelet spørgsmål (Ikon: 5 min)
For eksempel spørgsmål som disse:
■■ Hvis du nu var NN (leder, sygeplejersker, læge etc.), hvad ville du så….?
■■ Hvad synes du er medarbejdernes ansvar?
■■ Hvad synes du er lederens ansvar?
■■ Hvad kan vi gøre ved det?
Produceren kan hjælpe værten ved fx at gøre opmærksom på tiden eller at hjælpe med et godt spørgsmål til panelet.
4. Debat blandt lytterne (Ikon: 7-8 min)
Bed nu lytterne om gruppevis at drøfte, hvad der optager dem i panelets diskussion og at skrive ét
spørgsmål ned til panelet. Det er vigtigt, at spørgsmålet er skrevet ned, så det er klart og ikke kræver
en masse forklaringer.
Værten og produceren minder lytterne om, at spørgsmålet skal skrives ned.
5. Spørgsmål fra lytterne til værten (Ikon: 5 min)
Værten hører spørgsmål fra lytterne, og produceren samler sedlerne ind. Produceren kan samtidig sortere
spørgsmålene, så de væsentligste ligger øverst – det vil sige klar til værten.
6. Stil spørgsmål til panelet – anden runde (Ikon: 7-8 min)
Værten stiller spørgsmål til panelet – måske er det ikke muligt at nå dem alle igennem. Igen er det kun
panelet, som har ordet.
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Til sidst beder værten paneldeltagerne om deres bud på håndteringen af dilemmaet. De skal ikke nødvendigvis være enige.
7. Opsamling på spørgsmålene i fællesskab (Ikon: 10 min)
Saml i fællesskab op på spørgsmålene. Grupperne kan her supplere panelets drøftelse. NB! Det er meget
vigtigt, at du som leder sørger for at konkludere på eventuelle uenigheder. Er det noget, hvor du skal
overveje en konklusion, så sig det.

Fem ting, der kan spænde ben for debatten
1.
2.
3.
4.
5.

Dilemmaet er for generelt.
Værten taler og styrer for meget.
Lederen dominerer debatten.
Panelet udfordrer ikke hinandens synspunkter.
Deltagerne i panelet spiller roller som fx en medarbejder fra en anden faggruppe
og ikke sig selv.

Eksempler til inspiration
Dilemmaerne kan fx være:

■■ Om man skal give negativ feedback til en kollega i en bestemt situation eller lade være.
■■ Om man skal blande sig, hvis man hører nogen bagtale en kollega.
■■ Om man skal fortsætte en behandling, som virker udsigtsløs eller stoppe den.

Konkrete situationer med dilemmaer
■■ ”Kære panel. Jeg var på OP i går. I forbindelse med omlejring af en patient tilkaldes to portører.
Da omlejringen er færdiggjort forlader portørerne operationsstuen. Kort efter kommer den ene
portør tilbage og spørger: ”Vi skal jo tilbage senere - hvad skal jeg gøre med det sterile tøj?”
Da portøren forlader stuen er der en af de andre, der siger: ”Var det ”dum i arbejde”, vi havde
besøg af her?!” Jeg grinede sammen med de andre. Bagefter tænkte jeg, om det var forkert.
Skulle jeg have sagt noget eller er det ok ikke at være politibetjent? Hvad mener I?”.
■■ ”Kære panel. Under en behandling tog en af mine kolleger nogle hurtige beslutninger, som
gjorde patienten rolig, da det udstrålede kontrol. Men beslutningerne kunne have fået alvorlige
konsekvenser for patienten. Skulle jeg have grebet ind og risikeret at gøre patienten urolig eller
skulle jeg holde mund?”
■■ ”Kære panel. I går kom jeg ind på kaffestuen i slutningen af vagten. Der var en del opgaver, der
skulle nås inden i morgen. To af mine kolleger sad og hyggesnakkede. Et kvarter senere sidder de
stadig og snakker, og jeg følte mig stresset over opgaverne, der skulle nås. Mit dilemma er, at jeg
på den ene side gerne vil have stuen klar til i morgen, men på den anden side vil jeg ikke være en
sur kollega og medarbejder. Hvad gør jeg i sådan en situation?”.
■■ ”Kære panel. Forleden dag kom jeg ind på stuen og en dement patient var faldet på gulvet.
Hun var meget forvirret og græd og græd. Jeg ville gerne hjælpe hende op i sengen igen for at
få beroliget hende, men jeg burde ikke gøre det alene, men vente på en kollega til at hjælpe.
Imidlertid havde alle mine kollega travlt og der ville gå lidt tid før en kunne komme. Jeg valgte
derfor at få bakset hende op i sengen selv og hun blev rolig. Mit dilemma er; burde jeg have ventet på en kollega for på den måde at beskytte mig ryg, men med risiko for at patienten blev mere
oprevet. Eller var det ok at tage hende op med det samme?”.
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Vi er ikke gode til at tale
om det svære
Radiovært Mads Steffensen guider hver uge
lytterne igennem vanskelige beslutninger, og

idéhistoriker Peter Hancke Rossels har i årtier
rustet medicinstuderende til at håndtere etikken i de faglige valg. Fra hver sit udgangspunkt
sætte de to fokus på hverdagens dilemmaer.

Foto: DR

Af Søren Svith

»I dilemmadiskussioner gælder det om
ikke at drage forhastede konklusioner,«
siger Mads Steffensen.

»Det er ikke mit mål, at vi skal ende
med at være enige,« siger Mads Steffensen om sin rolle som vært i radioprogrammet Mads & Monopolet, hvor
et panel af kendte personer diskuterer lytternes dilemmaer.
I stedet for konsensus søger Mads
Steffensen at få belyst alle aspekter af
dilemmaet.
»Min opgave er at vende hver sten.
Drejer debatten til højre, så skal jeg
prøve at vende den, så vi også får
afsøgt den venstre side,« siger han.
Mads Steffensens erfaring er, at dilemmadiskussioner kan bruges rigtig
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mange steder, hvor der er brug for at
få snakket om det, der er svært. For
mener han ikke, at vi er så gode til
i hverdagen.

For meget mavefornemmelse

Etikeksperten Peter Hancke Rossel
er også glad for dilemmaerne, men
med sin baggrund i idéhistorie og 30
års erfaring som underviser i etik på
lægeuddannelsen, er hans indgangsvinkel mere videnskabelig. Han mener, at vi har for stor tillid til vores
umiddelbare etiske bedømmelser.
»Når vi bliver præsenteret for et dilemma, bruger vi typisk vores intuition eller voresmavefornemmelse.

Vi ved ikke, hvorfor vi vælger det ene
eller det andet. Jeg vil gerne have, at
folk bliver mere bevidste om, hvorfor
de vælger, som de gør. På den måde
kan de nemlig blive mere konsistente
i deres beslutninger,« siger han.
Peter Hancke Rossels erfaring fra undervisningen er, at de studerende
ofte skifter holdning til dilemmaerne,
når de går fra at bruge deres mavefornemmelse til at begrunde valgene.

Nytte eller pligt

Han bruger et klassisk tankeeksperiment til at vise, hvordan vi reagerer
forskelligt på tilsyneladende identiske situationer alt efter, hvordan

situationen bliver præsenteret, også
kaldet framingen.

»Jeg vil gerne før folk mere
bevidste om, hvorfor de
vælger, som de gør« siger
Peter Hancke Rossel.

Det skyldes, at der er mange andre
aspekter i spil, når vi træffer tilsyneladende etiske valg. Det kan være
følelse eller personlige præferencer.
Det viser sig tydeligt i et andet af
Peter Hancke Rossels eksempler:
En nynazist bliver indlagt på hospitalet, men nægter at blive tilset af
lægen, der er af iransk herkomst. Han
vil ikke ”behandles af et dyr”. Skal hospitalet tilbyde at lade patienten tilse
af den etnisk danske bagvagt? Og
hvis vi ændrer historien lidt til, at patienten er en muslimsk kvinde, der
ikke ønsker at blive tilset af en mandlig læge. Skal hun tilbydes at blive tilset af en kvindelig læge?

Private dilemmaer
kontra arbejdspladsens

Dilemmaerne i Mads & Monopolet
er typiskmere hverdagsagtige, og
ifølge Mads S teffensen er et godt dilemma i hans program et, som andre
kan relatere til. Enten fordi de selv har
stået i det, eller fordi nogen i deres
omgangskreds har gjort det. Det kan
også være et, der gør en grundlæggende nysgerrig.
Men dilemmaerne i Mads & Monopolet kan også stamme fra arbejdslivet.
»Et typisk eksempel fra en arbejdsplads er, at der er en kollega, der er rigtig dygtig – en stjerne – som opfører sig
meget dårligt overfor kollegerne og
skaber et dårligt arbejdsklima. Spørgsmålet er, om vi skal gribe ind over for
det,« fortæller Mads Steffensen.
Han nævner også, at det kan handle
om, hvorvidt man skal overholde en
regel, som man bare synes er forkert.
»Skal man skide på reglen og risikere
at blive opdaget, eller overholde den

Privatfoto

»Det grundlæggende valg kan handle
om, hvorvidt man skal ofre en enkelt
person for at redde fem andre. Hvis
situationen præsenteres på én måde
vil rigtig mange mene, at det er etisk
forsvarligt, men hvis den bliver præsenteret lidt anderledes, vil meget få
forsvare etikken i valget,« siger Peter
Hancke Rossel. (Se de klassiske dilemmaer i boksen her under).

og risikere fx at det går ud over patienter eller pårørende?«.
På Rigshospitalets arbejdsmiljødag
skal han lære fra sig, så hospitalets
klinikker kan brugeerfaringerne fra
radioprogrammet til at få sat gang
i svære debatter. Og den rolle har
han prøvet på andre arbejdspladser
– også indenfor hospitalsverdenen.

Krav til deltagerne

»Diskussionerne på arbejdspladserne
kommer til at minde meget om dem,
vi har i studiet, men de er bare ikke
helt så sjove, for mine deltagere er
som regel bedre til at kommunikere
end kommunaldirektører og overlæger,« siger Mads Steffensen.
Til gengæld har deltagerne typisk
erfaringer med netop de dilemmaer,
der kommer frem på arbejdspladsen.
Ud over erfaringen er Mads Steffensens råd til sammensætningen af panelerne, at deltagerne ikke må være
for ens.

være nogle med mange og nogle
med få striber på skuldrene. Og måske vigtigst af alt så skal de være modige og gode til at kommunikere og
inddrage eksempler fra deres eget liv.
Gerne med en flig af selvironi,« siger
han.

Hvad er en god Mads?

Mads Steffensens første råd til dem,
der skal udfylde Mads-rollen i en
eventuel lokal udgave af Mads & Monopolet i klinikken eller afdelingen
er: Husk at lytte efter, hvad der bliver
sagt.
»Det er noget af det sværeste ved at
være vært. Man har en tendens til at
fokusere på det næste spørgsmål, og
så hører man ikke efter og kan ikke
udfordre deltagerne på det, de har
sagt, hvis der kommer en ny vinkel på
spørgsmålet,« siger han.
Det andet råd er at instruere deltagerne om ikke at drage forhastede
konklusioner.
»Jeg siger altid til mine gæster, at de
skal gå i gang stille og roligt og finde
ud af, hvor det svære ligger i dilemmaet uden at konkludere noget. På
den måde er man med til at sikre, at
der kommer så gode og nuancerede
svar som muligt.

»Det er ikke godt at sætte tre overlæger sammen, for så kommer der til at
mangle d
 ynamik. Der må gerne både

Sporvognen og den tykke mand

En sporvogn er løbet løbsk og på vej til at dræbe fem mennesker på sporet.
Du står ved sporskiftet og har mulighed for at styre vognen over på et andet sæt skinner, hvor det kun vil slå én person ihjel. Vil du gøre det? Det vil
89 procent af de adspurgte almindelige mennesker i en stor undersøgelse,
mens 11 procent ikke mener, at det er etisk forsvarligt. Hvis vi ændrer historien lidt, og du ikke står ved sporskiftet men i stedet står på en bro ved siden
af mand, der er så tyk, at du ved at skubbe ham ned på sporet kan stoppe
den løbske sporvogn. Det vil koste den tykke mand livet, men redde de fem.
I den situation vender stemningen hos de adspurgte helt rundt, så det nu
er 11 procent, som vil redde de fem frem for den ene, mens de 89 procent
ikke vil gøre det.
Spørgsmålet er, om der er moralsk relevante forskelle, der kan forklare og
begrunde, hvorfor man bedømmer de to situationer så forskelligt.
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Hverdagen på Rigshospitalet er fuld af dilemmaer, og det kan være svært at
få tid til at tale om dem på en konstruktiv måde. Denne guide viser, hvordan
I kan få hul på snakken ved at arrangere en dilemma-debat i stil med radioprogrammet Mads & Monopolet.
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