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Derfor er det vigtigt med en god introduktion
Et flot introduktionsprogram hjælper ikke meget, hvis personalegruppen som helhed ikke er god til at
inkludere de nye medarbejdere fagligt og socialt. Den samlede modtagelse kaldes også onboarding,
fordi det handler om at få de nye med ombord fagligt og socialt.
En god introduktion er altså ikke kun faglig. Den tager også hånd om at skabe tryghed, personlige relation
er og generelt, at den nye kollega føler sig velkommen. Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra
Rigshospitalet får du i denne inspirationsguide bud på, hvordan I kan skabe eller opdatere jeres introduktion,
så den understøtter et godt arbejdsmiljø, et godt læringsmiljø og lever op til de forventninger, de nye læger
kommer med.
Det handler altså om de dele af introduktionen, som man nemt kan overse, fordi det faglige indhold naturligvis er i centrum. Man kan også sige, at det handler om rammerne for det læringsforløb, de nye læger skal
igennem. Og rammerne er vigtige: De er nemlig med til at bestemme, hvor hurtigt den nye læge finder sig
tilrette og blive tryg ved at indgå i vagt, hvor tryg den nye læge er ved at spørge kolleger til råds, om det rette
faglige niveau og kompetence opnås til udførsel af arbejdet og i sidste ende, om den nye falder til i specialet.
En standardiseret ramme for modtagelse af en ny medarbejder kombineret med rum til individuel tilpasning
er der, hvor forskningen viser, at der er den største effektiviseringsgevinst. Og rammerne er ikke kun lederens
og andre nøglepersoners ansvar. Den måde I som afdeling modtager de nye læger – jeres modtagekultur – er
alles ansvar.
Forskningen viser samtidig, at en standardiseret ramme for modtagelse af en ny medarbejder kombineret
med rum til individuel tilpasning giver den største effektiviseringsgevinst.
Gevinsterne kan bl.a. være:
•	De nye bliver hurtigere produktive og kan aflaste deres kolleger
•	Bedre trivsel i opgaveløsningen for de nye læger
•	Mindre frafald
Dimensioner i modtagelse af nye læger
For at skabe en optimal introduktion er det godt at have fokus på forskellige dimensioner i modtagelsen:
•	Historie og eksistensgrundlag for arbejdspladsen – indblik i arbejdspladsens historie og strategiske
målsætninger
•	Regler – sortering i og forklaring af regler (ex. VIP)
•	Netværk – tryghed og forankring af relationer både med fokus på formelle og uformelle netværk
•	Samarbejde – relationer fremmende for samarbejde og opgaveløsning
•	Kompetencer – afklaring af kompetencer samt kompetenceudvikling
•	Resultater – oplevelsen af at medvirke til resultater fra begyndelsen
I kan bruge dimensionerne som udgangspunkt for et eftersyn af jeres introduktionsprogram. Fx kan I overveje, hvor meget de forskellige dimensioner skal vægtes, om vægten skal ændres, og om I skal tænke nye
modtagelsesaktiviteter ind i forløbet.
Harpelund & Højbjerg, 2016
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Gode rammer for at lære
Rammerne om det faglige indhold i uddannelsen af speciallæger har en stor betydning for, hvor hurtigt
de bliver operationelle og i stand til at tage vagter – og i sidste ende for, hvor godt de lykkes som læger.
Derfor er det utrolig vigtigt, at I har de gode rammer på plads fra første dag, den nye, yngre læge starter
i afdelingen – og faktisk helst et godt stykke tid før.
Fire vigtige faktorer
Der er især fire faktorer, som er vigtige for at skabe gode rammer for den nye på afdelingen.
•	Klare forventninger
•	Tydelige tilbagemeldinger
•	Et passende ansvar
•	At det er ok at stille spørgsmål (adgang til information)

Klare forventninger
•	Vær tydelige og realistiske i jeres forventninger til de nye.
•	Gå i dialog med dem om deres forventninger – og deres forventninger til sig selv.
•	Få forventningerne afstemt, så de ikke bliver unødvendigt høje.

Eksempler fra Rigshospitalet
Mentor til uddannelseslægerne
Uddannelseslægerne på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling får som supplement
til deres vejleder en mentor for hvert af de subspecialer, de går i. På den måde har de altid en
speciallæge med kendskab til deres aktuelle arbejdsområde, som de kan støtte sig til. Det giver
blandt andet en bedre forventningsafstemning i forhold til, hvad de skal kunne i subspecialet
og mere specifikke og realistiske uddannelsesmål.
Sygeplejersker indgår i introduktionen
I BørneUngeKlinikken indgår afdelingssygeplejersker i introduktionen af de nye læger. Samarbejdet med sygeplejerskerne fylder en stor del af hverdagen for den nye, og introduktionen
fokuserer på forventningsafstemning: Hvad der bliver forventet af de yngre læger fra sygeplejerskernes side, og hvad de yngre læger kan forvente af sygeplejerskerne.
Det kan være en fordel også at lave introduktion og forventningsafstemning med sekretærer og
andre faggrupper.

Tydelige tilbagemeldinger
•	Alle nye har behov for at vide, om de klarer sig godt, om de lever op til forventningerne, og hvordan
de kan forbedre deres indsats.
•	Erfaringerne i Rigshospitalets Netværk for Uddannelsesansvarlige Læger er, at forventningerne til
feedback er større hos yngre læger i dag end tidligere. Det svarer til en generel udvikling på arbejdsmarkedet.
•	Vær præcis og tydelig i den feedback, og undgå at bløde op med bemærkninger som ” det er jo ikke
fordi, at du ikke gør det godt”. Det virker stik imod hensigten.
•	Vær opmærksom på, at det kan føles overvældende at få feedback i andres påhør. Overvej i stedet at
give tilbagemeldingen én til én med den nye.
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Eksempler fra Rigshospitalet
Supervision
Alle speciallæger i Radiologisk Klinik superviserer løbende uddannelseslægerne, så disse møder
flere indfaldsvinkler til behandlinger, procedurer og arbejdsgange.
I BørneUngeKlinikken superviserer en speciallæge afgående vagthold efter morgenkonferencen tre dage om ugen. Mange af de yngre læger går i supervisionsgrupper sammen. Nogle
mødes alene, og nogle betaler for at have en psykolog tilknyttet.
Undgå offentlig afklapsning
”Vi forsøger at undgå, at de unge læger bliver irettesat offentligt under morgenkonferencerne,
fx ved at tage en samtale med dem bagefter.” Anja Poulsen, Uddannelsesansvarlig overlæge i
BørneUngeKlinikken.

Et passende ansvar
Både for meget og for lidt ansvar kan være et problem. For meget kan skabe usikkerhed, mens for lidt
ansvar kan føles som en degradering.
• Hvordan kan I inddrage den nyansatte i planlægningen af introforløbet?
• Skal der være mulighed for at forlænge introforløbet, hvis en ny ikke føler sig tryg?
•	Individuel tilpasning kan være afgørende for den nyansatte. Fx ved at have mulighed for at
konferere med mere erfarne læger i vagten om, hvad de må varetage af opgaver.

Eksempler fra Rigshospitalet
Den nye er førstevælger
Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret har hver eftermiddag et præmøde om
morgendagens patienter. Her er de nye læger førstevælgere på, hvilke operationer, de vil deltage i. Ud over indflydelsen giver det også et ekstra incitament og motivation til at forberede sig.
Uddannelseslægespor
I mave-tarm teamet i Onkologisk Klinik er der tre uddannelseslægespor, dvs. tre stuer i ambulatoriet, hvor det ikke er de sværeste konsultationer (fx ikke førstegangskonsultationer). Disse
er primært tiltænkt introduktionslæger. Det kan ikke lade sig gøre i alle teams, men i flere af de
øvrige teams har man en stue specielt til uddannelseslægerne, hvor patienterne kan komme
med akutte spørgsmål og problemer undervejs i behandlingsforløbet.
Ønsker I-lægerne i mave-tarm teamet efter fx fire måneder mere ansvar, er der mulighed for
under fortsat supervision at varetage fx ambulatorier i stråleterapien, hvor der er større ud
fordringer.

Et miljø, hvor det er ok at stille spørgsmål
”Det er meget farligt, hvis de unge ikke tør spørge. Det går ud over patientsikkerheden.”
Overlæge Jennifer Berg Drejøe, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, HOC
•	Tillid og tryghed er vigtige forudsætninger for, at de nye kan lære at løse opgaverne.
•	Meld ud, at det er ok at være usikker og stille mange spørgsmål i starten, men I skal også i jeres
handlinger vise, at det er noget, I faktisk mener. Med andre ord – være rollemodeller, stille spørgsmål
og vise, når I selv er i tvivl og har brug for input. Derudover kan I fremhæve det positivt, når en af de
nye læger stiller spørgsmål.
•	Det kan være små nuancer i jeres reaktioner på usikkerhed, spørgsmål eller fejl, som afgør,
om de nye instinktivt stoler på jeres udmelding.
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Eksempler fra Rigshospitalet
Mere læring på morgenkonferencerne
Tidligere var det et problem, at de yngre læger ofte følte sig nedgjort under morgenkonferencen i Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. Derfor er formen ændret, så der er indført
en skabelon for, hvad forvagten skal fremlægge på morgenkonferencen. Bl.a. er der indført
en daglig case, og forvagten har mulighed for at vende fremlæggelsen med bagvagten inden
konferencen. Generelt er der kommet mere vægt på det lærende i fremlæggelsen.
Rundtur til eksperterne
I BørneUngeKlinikken kommer de nye på rundtur til en række eksperter inden for klinikkens
fagområder, så de personligt har mødt mange af dem, de bagefter skal kontakte og spørge til
råds i forhold til konkrete patienter. Det giver en tryghed i kommunikationen – både for de nye
og for eksperterne.
Alle holder oplæg på morgenkonferencen
Onkologisk Klinik har lavet strukturen for morgenkonferencen om, så der nu er et fem minutters
morgenoplæg, som alle skiftes til at holde – lige fra professoren til den yngste læge. Før var det
forvagten, som skulle holde oplæg. Vedkommende havde været oppe hele natten og havde
ikke god tid til at forberede sig. Det har sparet de yngre læger for mange ubehagelige oplev
elser med at holde dårligt forberedte oplæg og samtidig er kvaliteten af morgenkonferencen
højnet.
Forskningsmentor
Onkologisk Klinik har en mentorordning, hvor en I-læge kobles med en speciallæge for at få
hjælp til fx opstart af forskningsprojekt.
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At føle sig velkommen
Den sociale introduktion til arbejdspladsen spiller også en stor rolle. Det handler om at føle sig velkommen
og hurtigst muligt blive en del af den nye arbejdsplads.

Før den nye begynder
Velkomstbrev til den nyansatte
Et velkomstbrev skaber en følelse af at være ventet og velkommen på den nye arbejdsplads og er samtidig
en anledning til at informere fx om forløbet den første tid, hvem der er intro-makkere mv. I kan fx illustrere
det med et gruppebillede af teamet, så den nye får sat ansigter på de kommende kolleger.

Eksempler fra Rigshospitalet
Introbrev
BørneUngeKlinikken sender et introbrev til de nye med konferenceoversigt, telefonnumre,
hvem der er vejleder og opfordring til at det første møde med vejlederen aftales indenfor de
første 14 dage af ansættelsen. Desuden indeholder introbrevet bl.a. en oversigt over de relevan
te VIP’er og en quiz med cases, som kan være en hjælp, når den nyansatte skal sætte sig ind i de
vigtigste akutte tilstande. Endelig er der en del praktisk information fx om uniformer, ID-kort,
vagtplanlægning og kontaktinformation til tillidsmand.

Infobrev til afdelingen
Det kan også være en fordel at sende et billede ud af den nye læge til afdelingen, sådan at afdelingen ved,
hvordan den nye læge ser ud og derved også kan have opmærksomhed herpå. I kan med fordel bede den
nye medarbejder om at skrive et par ord om sig selv, som kan blive sendt med.
Vær opmærksom på at indhente accept til anvendelse af billeder.
Forventningsafklaring i personalegruppen
Det er en god idé at sikre sig, at alle i personalegruppen kender processen for modtagelsen af den nye medarbejder, og hvad de forskellige kolleger kan forvente og ikke forvente af den nye. I mange situationer er det
også væsentligt at lave denne forventningsafstemning med andre faggrupper, som den nye medarbejder
skal arbejde sammen med. Det kan fx være ved, at repræsentanter for disse fortæller om deres eget arbejde
og samarbejdet med lægegruppen.
Ligeledes kan en formaliseret dialog om, hvordan I gerne vil være overfor folk, som kommer på afdelingen
skabe et fælles ståsted for og forventning om, hvordan I behandler nye.

Eksempler fra Rigshospitalet
Sygeplejersker med introduktionen
I BørneUngeKlinikken arbejder den yngre læge ofte alene med sygeplejerskerne, som derfor
har en vigtig rolle i at få dem til at føle sig velkommen. Sygeplejerskerne deltager i introduktion
en på afdelingen og kan indgå i feedback til lægerne.
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Den første dag
•	”Nå, er det i dag, du skal komme” er ikke den perfekte indgangsreplik til et langt og godt samarbejde
med en ny kollega. Faktisk kan en dårlig start være svær at rette op på.
•	Evalueringer fra læger under uddannelse på Rigshospitalet viser, at det er afgørende for dem at føle
sig velkommen.
•	Erfaringer fra Øjenklinikken viser, at de introlæger, som ikke gennemførte forløbet også var dem,
der ikke var socialt integreret i klinikken.
•	Det kan være en fordel at sætte nye sammen i grupper, som begynder samtidigt. Det kan skabe
en tryghed blandt de nye og spare ressourcer i introduktionen.

De første aktiviteter
Prioritér imellem aktiviteterne de første dage. Er det eksempelvis vigtigt, at medarbejderen får oplevelsen af
at være kommet til en højt specialiseret afdeling, så vis medarbejderen specialet. Hvis der er central vægt på
det tværfaglige samarbejde, så sørg for, at medarbejderen møder det tværfagligt sammensatte team til at
begynde med.

Eksempler fra Rigshospitalet
Vilje og attitude betyder mest
Erfaringen fra BørneUngeKliniken er, at hvis de nye bliver mødt og føler sig velkomne første
dag, så gør det ikke så meget, at der er enkelte ting, som kommer til at mangle senere hen i
introduktionen. Det handler meget om, hvilken attitude, man har overfor de nye. Vilje betyder
meget.
Billede og navn på væggen
Det er vigtigt, at de nye føler sig velkomne, får et navn og ikke bare er ”den nye kursist”. Derfor
laver Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret et præsentationsopslag med navn,
billede og en kort historie om, hvor de nye læger har været før. Det hænger i operationsafsnittene.
Onkologisk Klinik har billeder af alle uddannelseslæger med oplysninger om deres mentor,
vejleder og de seneste vejledersamtaler hængende i konferencelokalet på en uddannelsestavle.

Hils på den nye kollega
•	Det har stor betydning, at kollegerne er opmærksomme og kommer hen og hilser på og inviterer
den nye til at spørge, hvis der er brug for hjælp.
•	Det kan være afgørende for, om de nye føler sig trygge ved at spørge om hjælp i den første tid.
•	Det kan også være af stor betydning at hilse på forskellige nøglepersoner (ex tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljørepræsentant) og blive introduceret til, hvornår og hvordan den nye kan bruge disse
funktioner.
•	I kan eventuelt organisere det som en planlagt ”hilse-runde”, hvor den eller de nye hilser på kolleger,
som er på arbejde den dag.
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Eksempler fra Rigshospitalet
Navnerunde på morgenkonferencen
I Onkologisk Klinik har kliniklederen indført en navnerunde ved morgenkonferencen,
hvis der er nye til stede.
Præsentation i sygeplejegruppen
I ortopædkirurgien i Anæstesi- og Operationsklinikken bliver de nye læger fra starten introduceret til sygeplejegruppen. De er blandt andet med til at forberede operationsstuen sammen
med sygeplejerskerne.

Buddy eller I-makker
En buddy eller makker kan være med til at gøre starten i den nye stilling lettere. Man kan blive ledt tilrette på
arbejdspladsen og får en introduktion til, hvordan vi gør her – lige fra uskrevne regler på morgenkonferencen
til praksis omkring frokost. Vær opmærksom på, at det i høj grad er de uformelle regler, der tager meget af de
nyansattes energi, da de er være at navigere i.

Eksempler fra Rigshospitalet
Buddyen har fokus på det sociale
Når en læge begynder i en introstilling i Øjenklinikken, får vedkommende en buddy tilknyttet.
Det er en anden introlæge, som er et halvt år længere fremme. Fordelen er, at buddyen selv
kan huske, hvad der var svært i starten, og hvad der er vigtigt at få at vide som ny. Buddyen har
fokus på det sociale, tager introlægen med til frokost, viser rundt i afdelingen og fortæller om
de uskrevne regler i klinikken. Faglig sparring er også en mulighed, men ikke en fast del af ordningen. Baggrunden for ordningen er, at et par introlæger faldt fra i deres introforløb, og man
havde mistanke om, at det skyldes, at de ikke var blevet socialt integreret i afdelingen. Siden
ordningens start er ingen introlæger faldet fra.
Tilsvarende arbejder Onkologisk Klinik med en for nylig indført en ordning med I-makker for
læger i introduktionsstillinger. Også her bliver den nye parret med en I-læge med mere erfaring.

Et friskt blik på jeres selv
Når man som medarbejder har været i klinikken i længere tid, er man ikke så opmærksom på, hvordan
kulturen og samarbejdet er. De nye læger kommer derimod med et friskt blik udefra på den måde,
I løse opgaverne, samarbejder og tale til hinanden på. Hvis I er nysgerrige og systematiske, kan I bruge deres
input til at forbedre afdelingen. Det kan fx være en fast del i introduktionen, at de nye efter et stykke tid blive
bedt om at give feedback på jer.
Det kan fx tage udgangspunkt i spørgsmål som ”Hvad har du set?”, ”Er der noget, du har undret dig over?”
eller ”Har du nogle gode idéer?”. Disse spørgsmål kan med fordel udvælges og tilrettelægges alt efter, hvor
den nye er i sin uddanne/arbejdsliv og efter tidligere erfaringer.
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Varigheden i introduktionen
Længden af introduktionsforløbet kan variere meget alt efter om det er en læge i uddannelsesstilling eller
en fastansættelse. Læger i uddannelsesstillinger har brug for at blive integreret i løbet af kort tid, mens der
er en længere tidshorisont for læger i faste stillinger, hvor den langsigtede fastholdelse af medarbejderen er
i centrum. For de fastansatte læger kan det være en fordel at strække introduktionsperioden over et års tid
med opfølgninger, evalueringer og lignende.
Harpelund & Højbjerg, 2016
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Inspiration og hjælp
Guider og værktøjer fra Rigshospitalet
Forbedringsafdelingen har udarbejdet en række værktøjer, som kan være relevante i jeres introduktionsarbejde:

Stress

Forbedringsafdelingen

Forebyggelse
og håndtering af stress
Rigshospitalets vejledning

Forebyg stress
Stressrelaterede problematikker kan ses i forbindelse med at begynde som ny på en
arbejdsplads. Det kan bl.a. være forbundet med usikkerhed over, hvordan en opgave
skal løses og forventninger til viden og kompetencer, som den nye medarbejder har
til sig selv, og som de oplever, at omverdenen har til dem. I materialerne kan I finde
inspiration til, hvordan I kan arbejde med at skabe trivsel mod et godt arbejdsmiljø
uden skadelig stress.
Læs mere i vejledningen Forebyggelse og håndtering af stress
og se filmen Ingen stress: alles ansvar
Du kan hente materialet på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Forebyg stress

Arbejdspladskultur

Forbedringsafdelingen

Sådan kan I opbygge
en tillidsfuld kultur

– en guide til lederen

Forbedringsafdelingen

– En guide til lederen

Læs mere i guiden Sådan kan I opbygge en tillidsfuld kultur
og se filmen Forebyg mobning – styrk tilliden
Du kan hente materialet på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Mobning og omgangstone

Feedback

Feedbackkultur
på Rigshospitalet

Styrk tilliden i medarbejdergruppen
En tillidsfuld arbejdspladskultur fundament for, at medarbejdere kan trives, samarbejde og præstere. Det giver derfor især mening i forbindelse med modtagelsen af
nye medarbejdere at arbejde med tillid for at undgå mistillid og skabe sikkerhed for
en ny medarbejder.

Lederguide: Feedbackkultur på Rigshospitalet
Al erfaring viser, at god feedback ikke kommer af sig selv. Den er baseret på organisatoriske 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. Forbedringsafdelingen har udarbejdet en række feedbackværktøjer,
der handler om at få sagt de svære ting, hvad enten de er positive eller negative.
Læs mere i guiden Feedbackkultur på Rigshospitalet og andre materialer om temaet
Du kan hente materialet på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Feedback styrker
fagligheden
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Rådgivning fra Forbedringsafdelingen

Det er muligt at få rådgivning og sparring fra Forbedringsafdelingen til, hvordan I kan arbejde med
bæredygtige introduktionsforløb og en god modtagekultur.
Du kan kontakte en konsulent fra Forbedringsafdelingen, Enhed for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling:
• Caroline Nik Marcussen (caroline.nik.marcussen@regionh.dk, tlf. 21 52 22 64)
• Maise Bibi Steengaard Bang (maise.bibi.steengaard.bang@regionh.dk, tlf. 21 12 54 62)
• Morten Korshøj Andersen (morten.korshøj.andersen@regionh.dk, tlf. 61 24 71 37)
•	
Morten Westerbjerg Andersen, chef for Enhed for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling
(morten.westerbjerg.andersen@regionh.dk, tlf. 24 42 87 09)

Mere om modtagelse af nye medarbejdere

Onboarding - flyvende fra start
Harpelund, C. & Højbjerg M. T., K.: DK. Forlaget Jyllands-Postens Forlag, 2016.
Du kan hente Forbedringsafdelingens materiale på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Tag godt imod de nye
•
•

Guiden Tag godt imod de nye – inspiration og introduktion af nye medarbejdere på Rigshospitalet
Guiden Tag godt imod de nye - inspiration til introduktion af nye sygeplejersker på Rigshospitalet

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

