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»Vi vil gerne udbygge vores faglige praksis og sætte ord på vores
faglighed. En af måderne at gøre det på, er at have større opmærksomhed på de ting, vi gør i det daglige og bruge det til fælles refleksion og
erfaringsudveksling.«
Trine Spiegelhauer, funktionschef i Børnekirurgisk Klinik.

Som leder kan du vælge at sætte udviklingsprocessen i gang med
følgende indhold:
1.

Tag initiativ til, at dine medarbejdergrupper bliver introduceret
til redskaberne og lærer dem godt at kende.

En god feedbackkultur er en, hvor alle ansatte sammen udvikler
evnen til at skabe nye svar på de ofte komplekse udfordringer, som
præger et moderne hospital.

2.

Hæng spillereglerne op de steder, hvor medarbejderne samles.

3.

Gør det klart, hvorfor en aktiv feedbackkultur er vigtig for ud
viklingen af jeres afdeling.

Al erfaring viser, at god feedback ikke kommer af sig selv. Den er
baseret på organiserede processer og kendte spilleregler. Som leder
er din indsats og dit engagement helt nødvendigt, hvis feedback
skal blive en naturlig del af udviklingen i dit afsnit eller din klinik.
Fordi medarbejderne i starten vil opleve feedback som en ekstra
opgave, er det meget vigtigt, at du som leder sætter indsatsen i
system og bliver ved med at insistere på at bruge metoden. Det
gælder også helt praktisk om at gøre opmærksom på de konkrete
situationer, der egner sig til feedback.

4.

Tag initiativ til, at feedbackmetoderne bliver implementeret
systematisk i relevante sammenhænge, fx ved konferencer,
stuegang, personalemøder, uddannelse, træning, etc.

5.

Tag initiativ til, at feedback bliver introduceret som en naturlig
tilgang i det daglige professionelle samarbejde.

6.

Vær en rollemodel. Brug selv metoderne og spillereglerne, når
du har mulighed for det.

7.

Gør det løbende synligt, hvilke resultater, I har nået. Husk at
fejre jeres succeser.

8.

Vær sparringspartner for dine medarbejdere ved tilbageven
dende at spørge ind til processerne og tage udbyttet op til
refleksion i gruppen.

9.

Vær indstillet på at tage et lille skridt ad gangen. Du ændrer
ikke en kultur fra denne ene dag til den anden.

»Man skal kunne turde stille spørgsmål og svare ærligt. Derfor startede
vores feedbackforløb også med at foregå i et lille møderum, hvor der
kun var to personer til stede. Først efter et halvt års tid flyttede vi seancen til personalerummet og inviterede alle med.«
Trine Spiegelhauer, funktionschef i Børnekirurgisk Klinik.
Forskningen viser, at feedback virker, når den er ønsket af mod
tageren. I modsat fald kan den have den modsatte effekt af det
tilsigtede. En nysgerrig og udforskende tilgang fra både giver og
modtager af feedbacken er den bedste forudsætning for, at begge
parter opnår læring og udvikling.

10. Gør dig klart, hvilke mål du har med indsatsen, og hvordan du
kan bruge feedback til at nå dem.

Sådan kan du gøre som leder

For at gøre det enkelt, har vi i Forbedringsafdelingen udarbejdet
feedbackværktøjer, som kan bruges til at understøtte den ønskede
udviklingsproces og gøre op med uhensigtsmæssige vaner.
Værktøjerne består af drejebøger til feedbackmøder, guides til feed
backsamarbejde samt spilleregler for god feedback. Du finder links
til feedbackværktøjerne nederst i denne guide.

Feedback
Materialet om feedback er udarbejdet af erhvervssociolog Steen Elsborg, LDI, journalist Søren Svith, Periskop, og erhvervspsykolog
Mille Mortensen i samarbejde med arbejdsmiljøchef Morten W. Andersen fra Rigshospitalets Arbejdsmiljøenhed.
Foto: Thomas Søndergaard. Layout: KROSCH.
2

Rigshospitalet · Feedbackkultur på Rigshospitalet

Spilleregler for feedback i det daglige

Lad dig inspirere af værktøjerne til at indføre en god feedbackkultur
i det daglige arbejde. Du kommer meget langt ved at bruge disse
tre spilleregler:

»Jeg bliver altid lidt nervøs over ordet feedback, og derfor
er det rart, at der er nogle spilleregler.«
Lægesekretær Nanna Strørup, Hæmatologisk Klinik

1. Vær nysgerrig!
En nysgerrig og udforskende tilgang fra begge parter i feedbacken
er den bedste forudsætning for, at begge opnår læring og udvikling.
Spørg og lyt.
2. Beskriv! Vent med at vurdere
I stedet for at være vurderende og bruge formuleringer som ”det var
rigtig godt/dårligt at..” kan du i starten nøjes med at fortælle, hvad
du så eller hørte. På den måde etablerer du et neutralt grundlag for
jeres fælles analyse og dialog, hvor du er sparringspartner - ikke en
bedrevidende ekspert. Det giver modtageren mulighed for selv at
nå frem til erkendelser, det modvirker forsvar og giver det største
udbytte. Senere kan du komme med dine vurderinger
3. Vær en svamp! Sug til dig
Lad være med at forsvare dig. Lyt i stedet. Tro på at den, der giver
dig feedback, vil dig det bedste. Du behøver ikke sige så meget selv.
Koncentrer dig om at lytte aktivt og forstå pointerne
Ved at lytte aktivt med paraderne nede åbner du op for nye erken
delser og perspektiver.

En kort spørgeramme- velegnet til feedback mellem kolleger i det daglige
Indledende spørgsmål

•	Vil du fortælle mig, hvad du præcist ønsker, jeg skal lægge mærke til, og hvad du håber konkret at få ud af min feedback?
Formuleringer til din feedback
•	Først fakta…
•	Jeg iagttog at…
Derefter vurderinger….
•	Jeg oplever, at når du gør… så virker det rigtig godt
•	Jeg oplever, at når du gør… så har det den effekt at…
•	Med hensyn til det, du konkret har bedt mig om at lægge mærke til, har jeg tænkt at…
•	Med hensyn til det, du gerne konkret vil have ud af min feedback, så vil jeg sige til dig at…
•	Jeg kan forestille mig, at du … Jeg tror måske, at du….
Spørgsmål til afrunding af feedbacken
•	Er der noget, som jeg har sagt, du gerne vil have uddybet eller har svært ved at forstå?
•	Er der noget, du gerne vil have feedback på, som jeg ikke er kommet ind på?
•	Hvad tænker du umiddelbart, du kan bruge fremover fra feedbacken?
(Du kan lægge op til, at I udforsker mulighederne i fællesskab).
Du afslutter med at sige, hvad du selv har lært af at give feedback, altså hvad du har opnået af erkendelser.
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Ressourceforbrug
Som med alle vaner, der skal brydes, kræver det en investering af
ressourcer. Men det er ikke mange ressourcer, og du vil hurtigt finde
ud af, at den aktive feedback, udover at styrke kerneydelsen, med al
sandsynlighed også styrker samarbejdet i dit team og trivslen hos
den enkelte medarbejder. Der er angivet tidsforbrug i de enkelte
værktøjer. Brug dem direkte eller tilpas dem, som det passer jer
bedst.
Kontakt gerne udviklingsafdelingen for mere information og hjælp
til at implementere feedbackkulturen i din medarbejdergruppe.

Feedbackværktøjer
•

Feedback i mindre grupper – Guide til fem konkrete metoder

•

Feedback i hele personalegruppen – Drejebøger til personalemøder om feedback.

Du finder værktøjerne på intranettet under Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Her kan du også finde artiklen Feedback sætter ord på fagligeheden fra Børnekirurgisk Klinik.

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø
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Samarbejde er noget
man kan træne
Karkirurgisk Klinik har trænet feedback og evne
til at samarbejde på tværs af faggrupperne
i Dansk Institut for Medicinsk Simulation i
Herlev. Og forløbet har givet aha-oplevelser til
alle faggrupper.

Mange har prøvet at træne kliniske færdig
heder i Dansk Institut for Medicinsk Simulation, DIMS, men stedet kan også bruges til
at træne samarbejde og feedback. Det har
Karkirurgisk Klinik gjort som opfølgning på
TrivselOP, og det har været en succes.
»Det gav mange en aha-oplevelse at finde
ud af, hvad de andre laver, når vi ikke ser
dem. Det har givet en anden respekt for hin
andens arbejde og en bedre forståelse af,

hvorfor de gør, som de gør,« fortæller over
sygeplejerske Margit Roed.
Konkret var samarbejdstræningen delt op i
tre forløb:
n Rollespil
n Kortspil med skjulte og divergerende
spilleregler
n Gruppediskussion af brændende emner

Rollespillene blev primært brugt til at træne
kollegial feedback, mens kortspillet havde
til formål at gøre det tydeligt, at man bliver
nødt til at afstemme forventninger til hin
anden og være enige om mål og retning.
Gruppediskussionen til sidst var der, hvor
man forsøgte at løse konkrete problemer.

Mit er ikke vigtigere end dit

Både rollespil og gruppediskussionerne gav
større forståelse for de andre faggruppers
arbejde. Et eksempel er planlægningen af
arbejdet i weekenden. Ifølge afdelings-
sygeplejerske Camilla von Jessen følte syge
plejerskerne, at nogle læger bare smuttede
uden at tage ansvar for fx udskrivninger,
medicin og patientforløb.
»Det blev tydeligere for sygeplejerskerne
nu, at når lægerne ”smutter”, er det for at
tage sig af operationer og dårlige patienter.
Samtidig gik det op for lægerne, at mange
ting går i stå, når der ikke har været stue
gang. Patienterne bliver ikke udskrevet, og
der mangler planer for patienterne både
med hensyn til medicin og mobilisering,«
fortæller hun.

»Det gav mange en aha-oplevelse at finde ud af,
hvad de andre laver, når vi ikke ser dem,« siger
oversygeplejerske Margit Roed (th), der her ses
sammen med arbejdsmiljørepræsentant Stine
Fausing Thomasen.
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»Det gik op for lægerne, at mange
ting går i stå, når der ikke har
været stuegang,« fortæller afdelingssygeplejerske Camilla von Jessen (th),
der her ses sammen med klinikchef
Henrik Sillesen.

Ifølge arbejdsmiljørepræsentant Stine Fau
sing Thomasen har det også smittet af på
omgangstonen, at det er synligt, hvad de
andre faggrupper laver.
»Der er en forståelse for, at mit arbejde ikke
er vigtigere end dit,« siger hun.

Et kvarter til overs

Klinikchef, professor Henrik Sillesen peger
på, at der konkret kom det ud af forvent
ningsafstemningen, at hvis lægerne har et
kvarter til overs, så bruger de den på afde
lingen, selv om det ikke er tid nok til en hel
stuegang.
»De er blevet opmærksomme på, at deres
tilstedeværelse betyder meget for, at syge
plejerskerne kan komme videre med deres
arbejde,« siger han.

»Programmet var rigtig godt skruet sam
men, fordi rollespillene først introducerede
feedbackmetoderne, og vi derefter ople
vede, hvor frustrerende det er at spille efter
forskellige spilleregler. Til sidst fik vi snakket
om, hvordan vi kunne bruge, det vi havde
lært, så det ikke går til spilde,« siger Camilla
von Jessen.

du valgte at ….” i stedet for ”Hvorfor fanden
gør du sådan?”,« siger han.

Baggrunden for klinikkens fokus på sam
arbejde og feedback er, at TrivselOP i 2014
viste et behov for at arbejde med kommu
nikation, forstyrrelser og tværfagligt sam
arbejde.

Situationer i rollespillene var taget fra hver
dagen og kunne fx være en samtale med en
pårørende, en patient, der skulle til en akut
operation eller forstyrrelser blandt sekretæ
rer i et sengeafsnit.

»Derfor fordelte vi også forløbet på DIMS
over to hele hverdage, så alle medarbejdere
kunne deltage, uden at vi skulle lukke afde
lingen,« siger han.

»Det er et tilbagevendende tema, at tonen
kan blive lidt skarp, især når der er travlt. Det
ville vi gerne bearbejde, og med DIMS fik vi
mulighed for at gøre det mere koncentre
ret,« siger Henrik Sillesen.

»Det at vi selv kom med eksemplerne, gjorde
det meget realistisk,« siger Stine Fausing
Thomasen.

Og i weekenden mødes alle læger og syge
plejersker nu til tavlemøde et kvarter hver
morgen, hvor de gennemgår opgaver og
patienter.

Skarp tone når der er travlt

Margit Roed supplerer:
»Det var ikke fordi, vi havde mange røde tal,
men vi syntes, der var en udfordring,« siger
hun.

Egne eksempler giver realisme

Afdelingen kom selv med casene til rollespillene, og medarbejderne spillede sig
selv, mens DIMS fast tilknyttede studenter
optrådte som patienter og andre uden for
personalegruppen. De optrædende medar
bejdere fik bagefter feedback af deres kolle
ger efter faste regler og med udgangspunkt
i faste formuleringer som ”jeg så dig gøre…
og er nysgerrig på, hvorfor du valgte at gøre,
som du gjorde.”

Henrik Sillesen mener, at ledelsen også
i hverdagen skal minde folk om at bruge
teknikkerne til god feedback og i det hele
taget tydeligt signalere, at det er vigtigt at
forbedre samarbejdet.

Feedback kræver tilvænning

Stine Fausing Thomasen har efterfølgende
brugt feedbackmetoden i hverdagen og
synes, at det var svært i starten at vænne
sig til den skematiske struktur og de faste
formuleringer, der er lagt op til, at man skal
bruge.
»Det kan godt virke lidt kunstigt,« siger hun.
En anden barriere er tiden i en travl hverdag.
Men her peger Henrik Sillesen på, at det ikke
behøver at tage fem minutter hver gang.
»Kirurgernes klassiske undskyldning er, at
det tager for meget tid, men der er også en
10-sekunders version, som handler om på
en pæn måde at sige ”Hvordan kan det være
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