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Med	 utgångspunkt	 i	 ett	 dialogiskt	
perspektiv	 på	 kommunikation	 analy-
serar	 avhandlingen	 teamkonferenser	 i	
ett	multiprofessionellt	rehabiliterings-
team,	vars	uppdrag	det	är	att	hjälpa	pa-
tienter	 som	 lider	 av	 långvarig	 smärta.		
Avhandlingen	 lyfter	 fram	 några	 av	
de	 språkliga	 strategier	 som	 medlem-
marna	i	teamet	använder	för	att	sam-
arbetet	 mellan	 företrädare	 för	 olika	
professioner	 ska	 fungera	 så	 väl	 som	
möjligt.	 Bland	 annat	 använder	 team-
medlemmarna	specifika	strategier	(till	
exempel	”Att	skicka	ut	en	trevare”)	för	
att	 åstadkomma	 fördjupande	 diskus-
sioner	i	svårare	frågor,	där	de	kan	dra	
god	nytta	av	sina	respektive	professio-
nella	perspektiv.	Detta	gör	det	möjligt	
för	 dem	att	 nå	 en	 genuint	 delad	 för-
ståelse	av	vilka	patientens	problem	är	
och	 vilka	 lösningar	 som	 teamet	 kan	
bidra	med.	Resultaten	visar	vidare	att	

en	viktig	 aspekt	 av	 ett	 välfungerande,	
interprofessionellt	samarbete	är	team-
medlemmarnas	 förmåga	 att	 tillsam-
mans	avgöra	i	vilken	utsträckning	och	
på	 vilka	 sätt	 de	 behöver	 förklara	 och	
motivera	 sina	 handlingar,	 tolkningar	
och	 beslutsförslag	 för	 varandra.	Ana-
lyserna	 utgår	 från	 videoinspelningar	
av	samtalen	under	teamkonferenserna	
(totalt	drygt	40	 timmar)	 samt	 fältan-
teckningar,	 intervjuer	 och	 dokument	
som	 samlats	 in	 under	 ett	 knappt	 års	
fältarbete	 vid	 den	 klinik	 där	 teamet	
verkar.	 Avhandlingens	 resultat	 bidrar	
till	 att	 tydliggöra	 teoretiska	 begrepp	
som	 perspektiv	 och	 kommunikativ	
verksamhetstyp.	 Den	 kan	 också	 ut-
göra	 en	 inspirationskälla	 för	 såväl	
medarbetare	 och	 ledare	 inom	 hälso-	
och	 sjukvården	 som	 för	 anordnare	 av	
utbildningar	 inom	 olika	 medicinska	
professioner.
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