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FORORD
I 1992 utga jeg boken Klar tale – tydelig tekst, om praktiske presentasjonsteknikker for leger og andre. Den er forlengst utsolgt fra forlaget. Behovet
for en slik bok er imidlertid stort og økende. Fagformidling og kommunikasjon er en stadig viktigere del av hverdagen for alt helsepersonell. Det
utarbeides ﬂere og mer detaljerte retningslinjer for vitenskapelig publisering. Internett har omtrent hatt samme eﬀekt på vår tids kommunikasjon
som boktrykkerkunsten hadde på Gutenbergs tid. Og vi er blitt velsignet
med PowerPoint og andre digitale hjelpemidler i faglige presentasjoner.
Dette danner grunnlag for en helt ny bok. De fundamentale prinsippene er de samme, men min egen erfaring er større, og det er også kildetilfanget for øvrig. Derfor har dette blitt en både oppdatert og utvidet
beskrivelse av det samme emnet.
Der det har vært hensiktsmessig, er ikke bare egne tanker, men også
egne tekster resirkulert, noen få steder endatil ordrett. Innslaget av engelsk i sitater og tabeller avspeiler at stadig mer av fagformidlingen i medisin og helsefag foregår på engelsk. Av samme grunn er et eget kapittel
om å skrive på engelsk, forfattet av dr. Stephen P. Lock, tidligere redaktør
av British Medical Journal, inkludert.
Målgruppen er leger og annet helsepersonell som ved en eller annen
anledning skal lage en faglig presentasjon i skrift eller tale. Det omfatter
de ﬂeste. Særlig relevant er boken for dem som skal skrive student- eller
masteroppgaver, publisere vitenskapelige artikler, holde faglige foredrag
eller møte journalister. Boken kan brukes som oppslagsbok eller leses fra
begynnelse til slutt, alt etter ønske og behov.
Takk til alle som har lært meg det jeg kan om fagformidling og slik
sett har bidratt til denne boken. En spesiell takk til Stephen P. Lock, en
av mine viktigste mentorer og læremestere i publiseringsfaget sammen
med Ole K. Harlem, Povl Riis og George D. Lundberg. Takk til Gyldendal Akademisk og forlagsredaktør Thore Lie for gode råd og mye tålmodighet. Takk også til Astrid Lavoll-Nylenna for vennlige og kritiske
kommentarer, til Øystein Førre for tegninger og til Fondet for dansknorsk samarbeid og Per Ivar Vaagland for «tvangsseminar» på Schæffergården som ﬁkk skrivingen til å løsne.
Oslo februar 2008
Magne Nylenna

INNLEDNING
– HVORFOR OG HVORDAN

GAMMEL VANE ER VOND Å VENDE

Vi ønsker ikke å forbedre oss selv eller blir forbedret,
for da måtte vi jo først bli dømt for å ha mangler
Albert Camus (1913–60)

•
•
•
•
•

Det hevdes at to tredeler av norske menn i femtiårene vurderer sine kjøreferdigheter som bedre enn gjennomsnittet. Det skyldes angivelig at en tredel vurderer sine kjøreferdigheter som meget bedre enn gjennomsnittet!
Dette kan være årsaken til at du ikke uten videre blir populær om du
kommenterer og kanskje endatil kritiserer bilkjøringen til en middelaldrende mann. Folk som har kjørt bil gjennom et langt liv, som har utviklet sin egen kjørestil og som oftest også trives bak rattet, aksepterer ikke
lett at noen påpeker et forbedringspotensial.
Slik er det også med fagfolk som i årevis har skrevet fagartikler og
forelest for kolleger og studenter. Selv om det kan være åpenbart for andre at det både er mulig å skrive bedre og snakke klarere, preges selvbildet hos mange fagfolk – også innenfor medisin og helsefag – av at den
utvilsomme kompetanse de har på sine egentlige fagområder, automatisk smitter over på evnen til fagformidling.
Vi erfarer alle hvor tungt det er å endre arbeidsmetoder, enn si tenkemåter som vi har innarbeidet gjennom et langt liv. Når det gjelder måten
vi skriver og snakker på, tenker vi kanskje ikke engang på at også dette
er praktiske ferdigheter. Forutsetningene for endring er i hvert fall to:
• at vi innser at forbedring er mulig, og
• at vi har en idé om hvordan det kan gjøres.

FORMIDLINGENS BETYDNING
«No man is an island unto himself», skrev John Donne (1572–1631) for
nesten ﬁre hundre år siden. I mellomtiden har
vi blitt enda mer avhengige av hverandre. Samhandling og samferdsel på alle plan har eksploVi bedømmes alle ut fra vår evne til å kommunisere
Formidling er en viktig del av alt fagarbeid
dert. En rekke tekniske hjelpemidler sørger for
Bedre presentasjonsteknikk forutsetter interesse og innsikt
kontinuerlig tilgjengelighet og kontakt mellom
Alle kan bli bedre formidlere
mennesker, endatil uavhengig av tid og rom.
Gode forbilder er til inspirasjon
Vi bedømmes i økende grad ut fra vår evne til
å kommunisere. Kampen for å bli sett og hørt er
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formidabel. Dette preger også våre faglige liv. I en kunnskapsvirksomhet
som helsetjenesten er fagformidling en naturlig del av hverdagen. Vi utsettes alle daglig for faglige budskap i skrift og tale gjennom retningslinjer og
tidsskriftartikler, konferanser og faglige møter. Samtidig bidrar vi selv til
formidlingen ved det vi sier og skriver.
Legestanden beskyldes ofte for svikt i kommunikasjonsevnen (1).
Særlig gjelder det i forhold til pasienter og pårørende, men det er god
grunn til å tro at god kommunikasjonsevne overfor én gruppe også er
nyttig overfor andre.
Denne boken handler i liten grad om lege-pasient-kommunikasjon.
Det er først og fremst formidling til og mellom fagfolk som beskrives.
Men grunnprinsippene for gode muntlige og skriftlige presentasjoner er
de samme, uansett målgruppe.

UNNSKYLDNINGENE FOR Å FORTSETTE SOM FØR
Fagfolk blir lett indignerte når de kritiseres for sin skriving eller muntlige framstilling. Det er fem unnskyldninger som går igjen som begrunnelse for å gjøre som man gjør, i skrift og tale, blant annet for å beholde
og bruke kompliserte og tunge formuleringer (2):
• Hverdagsspråket er uegnet og ikke presist nok
• Lange ord er mer «vitenskapelige»
• Hvordan jeg enn skriver, vil tidsskriftene endre språket til det som
passer dem
• Alle har sin personlige stil
• «Jeg følger bare tradisjonen og konvensjonene for vitenskapelig skriving»
Når det samtidig argumenteres både med individuell frihet og med tilpasning til konvensjoner, er det grunn til å være på vakt. Det som kan
ligge under, kan være en grunnleggende mangel på forståelse både av
formidlingens betydning og de forbedringsmuligheter som ﬁnnes.
Språk og formuleringsevne er dessuten svært personlige egenskaper,
og forslag til endringer av personlige egenskaper kan lett oppfattes som
sårende kritikk. I tillegg vil forandringer på ethvert område kreve tid,
krefter og annen innsats. Denne tiden og disse kreftene må nødvendigvis hentes fra noe annet.
I sum er det derfor ikke så rart at det meste blir som det er.

Leger kritiseres ofte for manglende
kommunikasjonsevne

Hvis du vil vite hvorfor ting er som de er,
så forsøk å forandre dem
Ukjent

Forandre seg kan ingen, forbedre seg kan alle
Ernst von Feuchtersleben (1806–49)
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Forandring er det eneste tegn på at man er levende
Evelyn Waugh (1903–66)

Det er ikke enkelt å lære gamle hunder nye triks,
men det er mulig

Veien mot endring går dels gjennom innsikt og dels gjennom praktisk
handling. Like gjerne som teoretisk forståelse kan forventes å gi praktiske resultater, kan innsikt og handling betraktes som to parallelle løp.
Som i livet for øvrig kan det like gjerne være slik at endret atferd gir endret holdning, som omvendt.
Derfor er denne boken delt i to; en teoretisk del, som kan være lærerik
for den som ønsker større forståelse for fagformidlingens struktur og
utvikling, og en praktisk del, som først og fremst er nyttig når skriftlige
og muntlige produkter skal avleveres.
Sannsynligvis er sjansen for forandring og forbedring størst om innsatsen rettes mot en konkret og avgrenset oppgave, som skriving av en
bestemt artikkel eller forberedelse av et aktuelt foredrag. Kanskje vil dette også føre til nysgjerrighet som leder utover den aktuelle oppgaven, for
eksempel til interesse for kommunikasjonsteori eller publiseringsetikk.
Denne boken er forsynt med en omfattende litteraturliste for de særlig
interesserte som vil gjøre noen dypdykk på dette området.
Slik ﬁnnes det ulike innganger til nedkjemping av unnskyldningene
for å fortsette som før. Men forutsetningen vil alltid være en form for
utfordring av dagens praksis, enten denne utfordringen kommer utenfra
eller skyldes et egenopplevd behov for endring.

Ko
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TIL DEG SOM ER PÅ STARTSTREKEN
Jeder Anfang ist schwer. All begynnelse er vanskelig. Det å gjøre noe for
første gang, innebærer både spesielle utfordringer og muligheter. Om du
skal ta fatt på ditt første manuskript eller holde ditt første foredrag, har
du spesielt behov for veiledning. Det er lettere å lære seg gode vaner fra
starten av enn å endre uvaner som har festet seg.

ge

e

Driver du for eksempel undervisning som du ønsker å forbedre, planlegger du først en forandring (en ny forelesningsserie? nye PowerPointpresentasjoner?) som du setter ut i livet? Ved direkte eller indirekte evaluering kontrollerer du hvordan det fungerte og korrigerer undervisningen i forhold til tilbakemeldingene. På denne bakgrunnen planlegges en
ny endring som utføres, vurderes og korrigeres. Denne handlingskjeden
er på en måte selvsagt, men en bevisstgjøring både av innholdet i hvert
trinn og ikke minst rekkefølgen av trinnene gjør forbedringsprosesser
tydeligere og mer systematiske.
I en institusjon eller et fagmiljø i helsetjenesten kan fagformidling
være et utmerket innsatsområde for systematisk kvalitetsforbedring.
Dels kan forbedring skje individuelt, men i en større sammenheng både
kan og bør kvalitetsforbedring være et systemkrav og et lederansvar.
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DU BEHØVER IKKE VÆRE DÅRLIG FOR Å BLI BEDRE
Heldigvis er det ikke slik at du må være elendig for å ha glede av forbedringstips. Kvalitetsforbedring er egentlig en naturlig del av alt arbeid.
Arbeid består av to elementer: Å gjøre jobben og å forbedre jobben, heter det i kvalitetsforbedringsteori. Nesten alt vi gjør, kan gjøres bedre på
en eller annen måte.
Fagformidling er en aktivitet som kan utvikles og forbedres på linje
med alt annet arbeid. De ﬁre trinnene i allmenn kvalitetsforbedring kan
anvendes mer eller mindre direkte. Den såkalte «Demings sirkel» (etter
den amerikanske statistikeren W. Edwards Deming (1900–93)) består av
ﬁre trinn (3):
1 Planlegging (Plan)
2 Utføring (Do)
3 Kontroll (Check)
4 Korreksjon (Act)

Pl
a
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øre
Utf

We take the best there is and make it better
Bilfabrikken Bentleys slagord
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Begynn! Bare på den måten kan det
umulige bli mulig
Thomas Carlyle (1795–1881)

Gode forbilder er til inspirasjon

Troen på at det kan være hjelp å hente av andres erfaring, er dessuten
størst blant debutanter. Riktignok er det mest eﬀektivt å lære av egne feil,
men det er mer bekvemt og mindre smertefullt å lære av andres der
dette er mulig.
For en ny generasjon helsearbeidere vil formidling på ulike nivåer og
arenaer være en enda mer naturlig oppgave enn for deres forgjengere.
Formidling, det å gjøre resultater av forskning, systematiske erfaringer,
viktige prinsipper og grunnleggende verdier kjent for andre, bør integreres i all kunnskapshåndtering. Det er ikke slik at formidling er en slags
«utskytningsrampe» som kunnskapen plasseres på når den er ferdig bearbeidet. Planen om å dele kunnskapen med andre, må integreres gjennom hele prosessen i utviklings-, evaluerings- og forskningsprosjekter.

DET ER MORO Å LYKKES
Det må være moro å ha slik ﬂaks, sa journalisten til golfspilleren som
hadde slått hole-in-one. Ja, var svaret tilbake. Og dessuten er det utrolig
hvordan trening og atter trening øker denne ﬂaksen, tilføyde golfspilleren.
Når man først holder på med noe, enten det er frivillig eller av en eller
annen form for plikt, er det alltid trivelig å lykkes. Å få artikler på trykk
i viktige tidsskrifter, å vinne priser for gode postere, å få ros for gjennomførte foredrag, å oppleve at vi blir hørt og trodd i forsamlinger og
møter, alt dette gir en slags belønning for strevet. Og jo større innsatsen
er, jo større er sjansen for å lykkes. At øvelse gjør mester, er mer enn en
ﬂoskel.
For å vende tilbake til det innledende bildet om middelaldrende
menns kjøreferdigheter. Også selvtilfredse gjennomsnittssjåfører lar seg
imponere når de ser enorme vogntog lukeparkere med stor presisjon.
Gode forbilder er til inspirasjon og eksempler på at det alltid ﬁnnes et
forbedringspotensial.
Tenk om en bok som dette kunne øke åpenheten omkring publisering
og presentasjonsteknikker som fagfelt og ferdighet! På samme måte som
vi øver oss på intubering, kateterisering og sårskift kan vi trene oss i formidling såvel i tekst som i tale. Forutsetningen er at vi ser både behovet
og muligheten – og ikke minst betydningen – for dette.
Det er alltid lettere å se splinten i den andres øye enn bjelken i sitt eget.
Kanskje er det greit å begynne med kollegers prestasjoner, med håp om
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at de følger opp med å interessere seg for dine. Men forutsetningen må
være at du vil dine kolleger vel, og at du ønsker å forbedre, ikke kritisere.
En begynnelse kan være at du i stedet for å snakke om andres evne til
å presentere fagstoﬀ, snakker til dem. Ærlige og konstruktive tilbakemeldinger er nødvendig for all forandring. Ikke minst er det viktig med
positive tilbakemeldinger, «klapp på skulderen». Det er nesten alltid
mulig å rose noen for et eller annet. Den beste stimulans til forbedring
er paradoksalt nok ros – ikke ris. Når vi opplever at vi lykkes med noe,
er det en oppmuntring som gir større motivasjon for videre arbeid enn
det meste annet. Derfor er gode karakterer et bedre middel til innsats for
skoleelever enn dårlige, og derfor er en positiv referee-uttalelse mer stimulerende for en forsker enn det motsatte. Gode sirkler fungerer, men
de starter ikke helt av seg selv, og de er sjelden vedlikeholdsfrie.
Nothing succeeds like success – heller ikke i fagformidling. Se deg
omkring, vær raus med ros og plukk samtidig med deg de ideer og detaljer du ser fungerer, slik at du gradvis kan utvikle dine egne evner som
forfatter og foredragsholder.

Godt begynt er halvt fullendt

Gode sirkler er sjelden vedlikeholdsfrie
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INFORMASJON OG KUNNSKAP

Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
T.S. Eliot (1888–1965)

Informasjon og kunnskap er vanlige, men langt fra entydige begreper.
I dagligtale bruker vi som regel kunnskap om informasjon som på en
eller annen måte er dokumentert eller kvalitetssikret, og som integreres i en større sammenheng. Informasjon brukes ofte om alle opplysninger og budskap vi utsettes for, kanskje også om lyder og andre sanseinntrykk. «Å informere» er en aktivitet, mens «å kunne» er mer som
en tilstand.
Det kan beskrives et slags hierarki som begynner med data; enkle
fakta, ord og tall. Når slike data systematiseres, blir det informasjon, for
eksempel tekster, budskap eller meldinger. Neste nivå er kunnskap, som
altså er informasjon som er organisert og satt inn i en sammenheng.
Visdom, eller klokskap, er et mer høytidelig ord som beskriver den best
mulige bruken av kunnskap, kanskje på bakgrunn av et verdigrunnlag
eller en hensikt. Veien fra data til visdom er lang og kronglete. Hvert
ledd i kjeden er krevende, og de ﬂeste av oss kjenner folk som er svært
kunnskapsrike, men som vi knapt ville kalle kloke – likevel.
I fagformidling setter vi sammen data til informasjon og forsøker å
gjøre produktet til kunnskap. Så kan vi bare håpe at bruken av denne
kunnskapen skjer på en klok måte.

• Vi utsettes for stadig mer informasjon, men «information overload» er et gammelt fenomen
• De ﬂeste ﬁnner gode mestringsmekanismer i møte med informasjonsﬂommen
• Kunnskap er informasjon som er organisert og satt inn i en sammenheng
• Kunnskap alene endrer ikke praksis
• Kunnskapshåndtering må integreres i all helsefagutdanning

INFORMASJON
At det produseres uoverkommelige mengder
informasjon, og at informasjonsmengden i
verden eksploderer, er mer enn en myte. Det er
beregnet at det ble produsert ca. 5 exabytes (5 x
1018 bytes) med ny informasjon på trykk, ﬁlm,
magnetiske eller optiske medier i løpet av året
2002. Dette er ufattelige mengder og tilsvarer
omtrent like mye som summen av alle ord som
er uttalt av alle mennesker i verden gjennom
alle tider. Mengden av ny informasjon utgjør
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ca. 800 megabytes (800 x 106 bytes) per innbygger i verden per år. Det
tilsvarer 8–10 hyllemeter med bøker for hvert menneske på jorden dersom all informasjonen ble lagret på papir. Dette ville på sin side kreve en
halv million nye biblioteker på størrelse med Library of Congress i
Washington D.C. hvert år! Den totale informasjonsmengden i verden
økte med ca. 30  årlig fra 1999 til 2002, og har ganske sikkert fortsatt å
øke tilsvarende etter den tid (4).
Det aller meste av informasjonen beregnet på denne måten (92 ) lagres nå på magnetiske medier, og bare 0,01  på papir. Likevel trengs det
nesten 800 millioner trær årlig for å dekke papirbehovet, og mengden av
informasjon på papir økte med 43  fra 1999 til 2002. Det meste av papiret
går for øvrig med til datautskrifter og annen kontorbruk, og ikke til aviser,
bøker og blader og det vi vanligvis betrakter som trykte medier. Tidsskriftproduksjonen utgjør på sin side en liten del av dette markedet, men selv
den informasjonsmengden som produseres i tidsskrifter av ulike slag, vil
kreve en håndfull nye universitetsbiblioteker hvert år (4).
Det ﬁnnes kanskje 30 000 medisinske tidsskrifter i verden, og National Library of Medicine i USA, som indekserer ca. 5000 av disse, registrerer ca. 600 000 nye artikler årlig, eller 2500 hver arbeidsdag i gjennomsnitt (5). Sammen med alt annet som publiseres av nyheter, rapporter, veiledere, retningslinjer og notater, fører det til en enorm faglig informasjonsstrøm. Nye databaser og informasjonssystemer har skapt et
metaproblem, nemlig hvordan man kan holde oversikt over de mange
oversiktssystemer.
Det amerikanske dataselskapet Google, som ble startet som et forskningsprosjekt i 1996 og ble formelt etablert som ﬁrma i 1998, har klart å
etablere det deﬁnitivt mest brukte søkesystemet på Internett. Å google er
blitt et verb med allmenn utbredelse. Et søk på ordet «diabetes» gir for
eksempel 99 millioner funn på Google (januar 2008). Det er vanskelig
å skille pålitelig fra upålitelig informasjon blant alle disse funnene, og
enda vanskeligere å skille det viktige fra det uviktige. Vi har problemer
med å sortere og prioritere den informasjonen vi utsettes for.
Har vi noe på hjertet som vi gjerne vil bringe videre, møter vi det
samme problemet hos vårt publikum. For å nå fram med budskapet, må
vi vekke interesse og oppmerksomhet hos tidsskriftredaktører, faglige
vurderere, lesere, tilhørere, kolleger eller hvem vi enn ønsker å nå. Knapt
noe er mer typisk for vår tid enn kampen om oppmerksomhet. Med den
økende informasjonsmengden øker også denne kampen. For å bli hørt

Den totale informasjonsmengde i verden
dobles hvert tredje år

Problemet er ikke lenger å sortere informasjon,
men å sortere informasjonskilder

Kampen om oppmerksomhet preger vår tid
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Innholdet er viktigst, men formen betyr stadig mer

Vi bombarderes av informasjon

Vi må utvikle nye måter å håndtere informasjon på

eller lest bør man helst ha et budskap som både er enkelt og oppsiktsvekkende, og som har en uvanlig form. Tradisjonelle formidlingsmetoder
kan virke gammelmodige. Selv om det fortsatt er slik at innholdet er
viktigst, betyr formen stadig mer. Måten teksten eller talen presenteres
på, kan være avgjørende for at du blir lest eller hørt.
Informasjonssamfunnet brukes ofte som betegnelse på det faktum at
informasjonsformidling og kommunikasjon preger hverdagen vår på en
måte som har vært ukjent for tidligere generasjoner. Det hevdes at mengden faktisk informasjon vi eksponeres for i løpet av en dag, er større enn
det mennesker i middelalderen ble eksponert for i løpet av et helt liv. Vi
oversvømmes av nyheter fra hele verden gjennom stadig ﬂere fjernsynskanaler og aviser. Mobiltelefon og Internett gjør samtaler og formidling
mennesker imellom mulig på tvers av tidligere hindre. Reklamebransjen
møter oss med sitt budskap gjennom plakater og postere og et utall andre kanaler. Gjennom stadig ﬂere radio- og fjernsynsstasjoner utsettes vi
for en kontinuerlig påvirkning. Norske menn og kvinner bruker nå mer
enn seks timer av sin våkne tid på ulike massemedier en gjennomsnittsdag. Selv om tv-toppen synes å være passert, brukes omtrent to og en
halv time gjennomsnittlig på fjernsyn hver dag (6).
Internett har revolusjonert informasjonstilgangen. Etter en jevn vekst
i bruken i de siste årene økte andelen som brukte Internett en gjennomsnittsdag fra 44  i 2004 til 55  i 2005. Økningen var særlig stor blant
de yngste. De aller ﬂeste nordmenn har nå Internett-tilgang hjemme.
Andelen som leser trykte aviser eller lytter på radio en gjennomsnittsdag, har imidlertid gått noe ned i de siste årene, mens boklesning synes
å få en renessanse.
Kort sagt: Vi bombarderes av informasjon, og de ﬂeste av oss føler nok
at vi verken får absorbert eller bearbeidet de mange inntrykk vi utsettes
for. En av følgene av informasjonsøkningen er nemlig at det blir stadig
kortere tid til rådighet for hvert enkelt inntrykk. Informasjonen ﬂimrer
forbi i en strøm av korte biter, der det er nesten umulig å dvele ved et
poeng i mer enn noen få sekunder før det erstattes av noe nytt. Mest synlig er dette foran fjernsynsskjermen, der nyhetsinnslagene redigeres slik
at du knapt har fått orientert deg i det ene bildet før det erstattes av det
neste. Budskapsﬂommen er blitt så stor at vi må utvikle nye måter å
håndtere den på.
Både enkeltbudskapene og summen av dem, slik de kommer til uttrykk bl.a. i massemedias rolle i samfunnet, preger oss. Samtidig med,

