Samarbejde

Forbedringsafdelingen

Dialogmøde om klinikkens
samarbejde
– Drejebog til ledelsen

Rigshospitalet · Dialogmøde om klinikkens samarbejde

Fakta
Mål:

At få konkretiseret, hvad der styrker, og hvad der svækker samarbejdet i afdelingen.

Varighed:
Forberedelse: 30 - 60 minutter.
		Kortlægning: 2 – 2 3/4 time afhængigt af hvor mange I er.
Deltagere:

Medarbejdere og ledelse i afdelingen

Mødeleder:

En leder, en projektleder fra afsnittet eller klinikken eller en ekstern konsulent.
Det afhænger af tillidsniveauet. Eventuelt kan det være en leder fra en anden klinik.

Mødets form:

Dialogmøde der foregår i det samme lokale hele tiden
Fælles start med præsentation af opgaven
Kortlægning i grupper
Fælles præsentation og diskussion
Brainstorm om indsatser
Prioritering i fællesskab

Mødelokale:

Et lokale der kan rumme alle deltagere.
Vær opmærksom på, at der skal være god væg- og gulvplads

Materialer:

Grønne A-5 sedler – dobbelt så mange som der er deltagere.
Røde A-5 sedler – dobbelt så mange som der er deltagere.

Sådan forbereder I møderne

ÀÀ Varighed ca. 30 - 60 minutter

Deltagere: Ledelse og eventuelt ekstern mødeleder.
•	Gennemlæs og tilpas drejebogen, så formen, indholdet og
tiderne passer til gruppen og til den, som skal lede mødet.
•	Indsæt passende pauser i programmet.
•	Afklar hvad I vil have ud af indsatsen, og hvordan I vil evaluere,
om I opnår den ønskede effekt.
•	Tag stilling til, hvem der skal styre. Det kan være en god ide at
lade en udefra gøre det, så alle kan deltage på lige fod. Hvis du
vurderer, at I har meget lidt tillid til hinanden, kan det være en
god ide, at få en ekstern konsulent til at styre forløbet.
•	Send en invitation til deltagerne.
•	Del deltagerne op i grupper. En gruppestørrelse på 4 – 6 er det
mest hensigtsmæssige.
•	Se nedenfor
•	Print spørgsmål til gruppearbejdet
•	Tag stilling til, hvordan I vil prioritere indsatser efter
kortlægningen.

Reserver et egnet mødelokale, hvor alle kan være til stede i en fælles
proces. Gør dig umage med at skabe nogle gode rammer - sørg fx
for at lokalet er ryddeligt og har den rette størrelse. Sørg evt. også
for kaffe og te.

Principper for gruppeinddeling
Der er forskellige principper for inddeling af grupper:
Tilfældigt eller efter et system.
Hvis det er et system, kan der også være forskellige måder:
I kan dele deltagerne op efter funktion fx faggrupper, arbejdsopgaver eller andet som kan være fælles for en gruppe. I kan
også vælge at sætte deltagerne sammen på tværs, så hver
gruppe repræsenterer så mange funktioner som muligt.
I får lidt forskelligt udbytte, alt efter hvad I vælger. Sammensætning på tværs eller tilfældigt vil give et godt kendskab
til hinanden på tværs. Gruppernes tilbagemelding vil ofte
komme til at ligne hinanden, fordi de diskuterer sig frem til
noget fælles. Hvis man derimod sætter grupperne sammen
efter funktion, vil man få tilbagemeldinger, der afspejler
netop den funktions perspektiv på tingene. Der er ikke noget,
der er mere rigtigt end andet, men I skal vælge bevidst.
Og I skal oplyse deltagerne, hvilket princip I har brugt.

Samarbejde
Materialet om samarbejde er udarbejdet af udviklingskonsulent Eva Thoft, Team Arbejdsliv og journalist Søren Svith, Periskop,
i samarbejde med konsulent Gitte Dahl, konsulent Henrik A. Eriksen og arbejdsmiljøchef Morten W. Andersen fra Rigshospitalets
Arbejdsmiljøenhed.
Foto: Thomas Søndergaard. Layout: KROSCH.
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Drejebog for mødet
1
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Præsentation af formål og opgave

Præsentation

ÀÀ Varighed: Ca. 10 minutter

ÀÀ Varighed: 30 - 45 minutter

Formål: Skabe rammen for dagen og afstemme forventningerne
Mødelederen:
Præsenter, at formålet er at få konkretiseret, hvad der styrker, og
hvad der svækker samarbejdet i afdelingen.
Præsenter spillereglerne. Det er vigtigt selv at kunne stå inde for
dem, og at du er opmærksom på at styre og handle efter dem.
Fortæl hvilke principper, der ligger bag inddelingen af evt. grupper.
Spillereglerne:
•	Man lytter til hinanden og afbryder ikke.
•	Alles udsagn og synspunkter er ligeværdige.

Formål: At skabe et fælles overblik over hvad der har betydning for
afsnittets eller klinikkens samarbejde.

Forberedelse:

Mødelederen:
•	Del væg eller tavle op i to dele:
En til grønne sedler og en til røde.

Opsamling i plenum

Mødelederen:
•	Fortæl, at I nu skal skabe et fælles overblik over, hvad der har
betydning for afsnittes eller klinikkens samarbejde.

•	Personlige oplevelser, der kommer frem under dialogen, er
fortrolige, medmindre I har aftalt andet.

•	Fortæl, at grupperne fremlægger en ad gangen ved at hænge
deres grønne og røde sedler op (med malertape, hvis det ikke er
post-it sedler), samtidig med, at de præsenterer hver seddel og
hvad forholdet betyder for løsning af kerneopgaven.

Mødelederen præsenterer opgaven
Fortæl at grupperne skal kortlægge den samarbejdet i afsnittet eller
klinikken ved at diskutere følgende spørgsmål:

•	Hvis indholdet på en seddel ligner et, der hænger der i forvejen,
så hæng de to (eller flere) sedler sammen eller ovenpå hinanden.

•	Hvilke for hold i jeres afsnit eller klinik styrker eller svækker
samarbejdet?

•	Spørg efter hver gruppepræsentation, om der er spørgsmål eller
kommentarer.

Fortæl, at der ligger grønne og røde sedler på bordet ca. to af hver
farve til hver deltager. På hver seddel skal gruppen skrive et forhold,
der styrker eller svækker samarbejdet. Forhold der styrker skal på
de grønne sedler, forhold der svækker på de røde. Skriv med tusch
og stor skrift, så det kan ses.

•	Stil uddybbende spørgsmål, så du er sikker på, at alle forstår,
hvad der ligger bag sedlerne.

Fortæl, at hvert eksempel skal illustreres af en konkret historie. Man
kan ikke blot sige, at lederen viser medarbejderne tillid på personalemøderne. Man skal helt konkret fortælle, hvad det er lederen siger
og gør, og helst skal man fortælle om en helt konkret episode, hvor
det skete. Gruppen behøver ikke være enige om eksemplerne.

•	Introducer en kort tænkepause, hvor deltagerne snakker sammen to og to om følgende: Hvad er der af ligheder og forskelle i
gruppernes sedler, og hvad siger det om samarbejdet? Er der noget
der er særligt vigtigt at gøre noget ved?
•	Inviter til en fælles diskussion om ligheder og forskelle.
•	Marker det på sedlen, hvis diskussionen viser, at der er nogle
sedler der repræsenterer noget særligt vigtigt.

Oplys at gruppen har 30 – 40 minutter til opgaven.
Deltagerne går ud i grupper og læser opgaven
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•	Slut af med at konstatere, at de grønne sedler er de ressourcer
eller det gode samarbejde, der allerede er i afdelingen eller
klinikken, mens de røde sedler er muligheder for at styrke samarbejdet.

Selve kortlægningen

Tidsforbrug på de enkelte punkter
•	Grupperne hænger deres sedler op en ad gangen: 20 minutter
(afhænger af antallet af grupper)

Formål: At kortlægge forhold, der har betydning for afsnittes eller
klinikkens samarbejde.

•

Tænkepause to og to: 10 minutter

•

Fælles diskussion - ordet er frit: 15 minutter

ÀÀ Varighed: 35 – 55 minutter

Se handout sidst i drejebogen
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Kortlægning af forbedringspotentialer

Afrunding:

Formål: At skabe fælles overblik over hvor I kan forbedre sam
arbejdet

Formål: At aftale hvad der videre skal ske.

ÀÀ Varighed: Ca. 30 minutter

Mødelederen:
•	Fortæl, at I nu skal lave en brainstorm om ideer til indsatser.
•	Bed deltagerne om at snakke med sidemanden om ideer til,
hvad I kan gøre for at opbygge samarbejdet . Det kan både
være inspireret af de røde sedler og de grønne sedler.
•

Fælles brainstorm med ideer til indsatser.

•

Skriv forslagene op undervejs.

•

Saml op til sidst.

ÀÀ Varighed: Ca. 15 - 25 minutter

Mødelederen:
•	Orienter om den videre proces, og hvornår der
følges op.
•	Er der forslag fra brainstormen, som I umiddelbart kan gennemføre, kan I måske aftale det på stedet.
•	Orienter om, hvornår ledelsen samler op og hvornår og hvordan
I arbejder videre.
Registrering
Fotografér sedlerne, så de kan læses senere, og saml flipovere sammen. Begge dele indgår som dokumentation i det videre arbejde.

Tidsforbrug på de enkelte punkter
•

Snak med sidemanden: 5 - 10 minutter

Efter dialogmødet:

Det er også meget vigtigt at melde tilbage, hvad I har sat i gang, og
hvornår medarbejderne kan forvente at høre mere eller blive inddraget igen. Det er en opgave for lederen.

Mere om samarbejde
På intranettet kan du finde flere værktøjer til at styrke
jeres samarbejde:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Samarbejde

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø
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Handout til deltagerne

Gruppearbejde om samarbejde
Kortlægning af samarbejdet – gruppearbejde
Kortlægning af det der styrker og det der svækker
A) Individuel kortlægning (5 - 10 minutter)
Sid først hver for sig og skriv en liste for jer selv over:
Hvad der styrker samarbejdet i jeres afsnit eller klinik.
B) Samlet præsentation: (20 - 30 minutter)
Forhold der styrker
Præsenter ét for ét jeres punkter for hinanden, og skriv dem op på en grøn seddel.
Der er ca. to sedler til hver deltager. Hvert punkt skal illustreres med en konkret hændelse eller historie
Tag runden to gange. Undgå så vidt muligt at nævne forhold, de andre har nævnt.
Gruppen behøver ikke være enige om, hvad der styrker den sociale kapital
Forhold der svækker
Præsenter jeres forhold på samme måde som før, men skriv dem op på røde sedler.
Igen skal hvert punkt illustreres med en konkret hændelse eller historie
C) Afslutning (10 – 15 minutter)
Vurder hvilke af disse forhold, der har en indflydelse på jeres løsning af kerneopgaven og
prioriter, hvilke sedler det er vigtigt at præsentere i plenum.

Inden I starter:
Vælg hvem der skal styre og holde øje med uret, og hvem der skal fremlægge jeres sedler for hele afsnittet eller klinikken.
I kan godt være to eller flere om at fremlægge.

