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Sådan skaber du
et vellykket møde
– en planlægningsguide til lederen

Rigshospitalet · Sådan skaber du et vellykket møde

Fase 1:

Få styr på de enkelte punkter til dagsordenen
1 Beskriv målet for hvert punkt

	Oplist alle punkter til dagsordenen og skriv ned i kort form
for hvert enkelt punkt, hvilket resultat du ønsker. Fx ”Vi får
diskuteret vagtplanen. Alle får mulighed for at komme til orde,
og alle pointer er nu skrevet ned og kan tages med videre i
arbejdet”.

2  Gør dig klart, hvilken type punkt det er

	Hvad skal I primært foretage jer under dette punkt?
Sæt kun ét kryds.

o Idéudvikle
o Videndele
o Drøfte
o Orientere
o Beslutte

	C: Lukkefasen: Hvordan skal I lukke punktet ned? Er der brug
for at analysere og konkludere og fx tage beslutninger?
	D: Afrunding: Hvordan vil du afrunde punktet, så alle er klar
over, hvad der videre skal ske?
	Sæt en cirka tid på hvert mødepunkt, så du og de øvrige
deltagere ved, hvor meget punktet er beregnet til at fylde på
mødet.

4 Giv punktet en overskrift

som giver mening for deltagerne

	Skriv i aktiv form. I stedet for ”Vagtplanen”, så skriv hellere
”Dialog om vagtplanen – hvad er de vigtigste ændringer, og
hvad skal vi være opmærksomme på?”.
Den aktive formulering motiverer deltagerne til at bidrage.
Det er samtidig et tjek på, at du har fået tilrettelagt punktet i
overensstemmelse med dine intentioner.

5 Inddrag mødedeltagerne aktivt
– også i forberedelsen

3 Planlæg hvordan punktet skal forløbet

	A: Introduktion: Hvordan vil du introducere dette punkt, så
målet er klart for alle?

	Overvej om der er andre end dig selv og din eventuelle med
mødeleder, som skal bidrage til punktet, og på hvilken måde.
Kan alle deltagere med fordel forberede noget på forhånd?

	B: Åbningsfasen: Det gælder om at komme ud i alle relevante
hjørner af indholdet. Hvordan vil du sikre, at alle mødedeltag
ere bliver inddraget med deres spørgsmål, kommentarer,
viden og ideer til indholdet? Kræver punktet en særlig proces,
fx at deltagerne snakker sammen 2 og 2?

Der skal overraskende lidt til
»Mange holder sig måske tilbage fra at prøve at forbedre møderne, fordi de tror, det vil tage for lang tid. Den bekymring
havde jeg også, men jeg oplever, det bliver nemmere og nemmere for hver gang.« Sådan siger klinikchef Anne-Marie Gerdes
fra Klinisk Genetisk Klinik, der sammen med en række andre ledere fra Rigshospitalet har været med til at afprøve de metoder,
som denne guide er bygget op efter.
Fokus i guiden er din planlægning, fordi det er her du lægger grunden til det vellykkede møde. Det er også erfaringen fra
Klinisk Genetisk Klinik, som har oplevet, at det er planlægningen, der har skabt de største forbedringer. Den har blandt andet
skabt klarhed over, om de enkelte punkter var til beslutning, drøftelse eller blot orientering, og samtidig givet deltagerne
bedre mulighed for at forberede sig til møderne.
Det skal overraskende lidt til for at gøre møderne bedre, og denne guide er et godt sted at begynde

Forbedringsafdelingen, Rigshospitalet 2017. Guiden er udarbejdet af erhvervssociolog Steen Elsborg, LDI,
chef for Enhed for Arbejdsmiljø og ledelse, Morten W. Andersen, og journalist Søren Svith, Periskop.
Forsidefoto er taget i Neurologisk Klinik på Rigshospitalet af Thomas Søndergaard, Periskop.
Tegninger: Sarah Egbert Eiersholt. Layout: KROSCH.
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Skabelon til planlægning af mødets enkelte punkter
Brug skabelonen til at forberede hvert enkelt punkt på dagsordenen. Den sikrer, at du får gjort de centrale overvejelser om dit mål, det gode
forløb, og hvordan deltagerne skal inddrages og forberede sig. Skabelonen er dit personlige arbejdsredskab, men du kan samtidig bruge
den til at generere en dagsorden (se side 7).
Udfyld et skema for hvert punkt på dagsordenen.
Emne: ________________________________________________

1

Mål

2

Type

3

Introduktion

3

Behandling – åbningsfasen

3

Behandling – lukkefasen

3

Afrunding

4

Overskrift i aktiv form

5

Deltagernes forberedelse

6

Tid

o Idéudvikle
o Videndele
o Drøfte
o Orientere
o Beslutte

Punkterne 2, 4, 5 og 6 kan du overføre til dagsordenen på side 7.
3

Rigshospitalet · Sådan skaber du et vellykket møde

Sæt side 4 og 5 sammen
for at se hele forløbet

Hold åbningsfasen og lukkefasen adskilt
Ethvert mødepunkt kan deles op i fire faser: Introduktion, åbningsfasen, lukkefasen og afrundingen. I selve behandlingen af mødepunktet
er det vigtigt at begynde med at få alle de relevante input i spil og forste derefter analysere og konkludere.
En skarp adskillelse i en åbnende og lukkende del fremmer kvaliteten og effektiviteten i behandlingen af mødepunktet. Det sikrer, at emnet
er afdækket, før I træffer beslutninger, og I undgår, at mødedeltagerne taler forbi hinanden, fordi nogen er i gang med at konkludere, mens
andre stadig idéudvikler.

Introduktion

I introduktionen gør du det
klart, hvorfor I har dette
punkt på dagsordenen.

Lukkefasen

Når du som mødeleder vurderer, at alle
input er på bordet, skal du markere, at
I nu begynder at lukke punktet ned:
at analysere og konkludere og fx tage
beslutninger.

4

Rigshospitalet · Sådan skaber du et vellykket møde

”If the context is unclear, you invite people
into craziness!”.
Peter Lang, britisk forfatter og organisationskonsulent

Åbningsfasen

Så længe I er i gang med at åbne mødepunktet, gælder
det om at komme ud i alle relevante hjørner af indhold
et. Sørg for, at alle mødedeltagere bliver inddraget
med deres spørgsmål, kommentarer, viden og idéer til
indholdet.

Afrunding

I afrundingen beslutter I,
hvad der skal sker herfra.
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Fase 2:

Sæt hele mødet sammen
Når du har planlagt alle punkter, gælder det om at sætte mødet rigtigt sammen. Ethvert godt møde har overordnet tre dele:

Mødets indledning

Mødets punkter

Tag udgangspunkt i det
overordnede formål med mødet
•	Er der forhold i den daglige drift, som mødet
skal finde svar på?
•
Skal mødet bidrage til nytænkning og udvikling?
•
Hvilken stemning skal der være på mødet?

Planlæg en god indledning på mødet

Planlæg at byde velkommen med en intro om, hvad I skal nå frem
til på mødet, hvordan det kommer til at foregå, og hvordan dette
møde indgår i jeres hverdag. Inddrag meget gerne deltagerne i
åbningen af mødet, fx ved at lade dem tale sammen to og to om,
hvilket udbytte de gerne vil have af mødet.

Strømlin dagsordenen

Sorter med hård hånd. Vurder punkterne i forhold til det over
ordnede mål for mødet: Er der punkter, du kan udelade eller
udskyde? En typisk planlægningsfejl er at have for mange punkter
til for kort tid. Det fører til et utilfredsstillende møde, hvor punkterne
bliver jappet igennem.
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Mødets afslutning

Organiser rækkefølgen: Emner, der naturligt får alle aktivt med,
giver energi og skaber god stemning, er oplagte at lægge først på
mødet. Prioriter herefter punkterne efter vigtighed og sæt gerne
et punkt eller to til sidst på mødet uden for tidsrammen, som ikke
nødvendigvis skal nås.
Undlad ”eventuelt” i dagsordenen. Erfaringen viser, at det ofte
fører til løs snak, som kun vedrører få, og hvor fakta ikke er på plads.
Derfor risikerer mødet at få en dårlig og kaotisk afslutning. Inviter i
stedet deltagerne til på forhånd at byde ind med forslag til møde
punkter og supplér med muligheden for, at deltagerne under og
lige efter mødet kan hænge forslag til punkter op, som kan medta
ges på det kommende møde.

Sæt tid af til at afslutte mødet

Planlæg at slutte dagsordenpunkterne i god tid inden mødets
afslutning for at sikre tid til refleksion, opsummering og afklaring i
forhold til det videre. Du kan også inddrage deltagerne i afslutnin
gen af mødet, fx ved at give dem mulighed for at tale med hinan
den om deres udbytte af mødet. Overvej gerne på forhånd, hvordan
det i afslutningen bedst gøres klart for deltagerne, hvad der nu vil
ske videre.

Tjek din dagsorden

– er den planlagt i overensstemmelse med dine overordnede mål
for mødet?
•
I forhold til at styrke den daglige drift?
•
I forhold til at skabe nytænkning og udvikling?
•	I forhold til at skabe den ønskede stemning og det
ønskede samarbejde?
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Skabelon til dagsorden for hele mødet
Lav dagsorden til deltagerne med udgangspunkt i din Skabelon til planlægning af mødets punkter (side 6).

Punkt 1
Overskrift

Indledning

Varighed
Punkt 2
Overskrift

Indsæt

4

Type

Indsæt

2

Forberedelse

Indsæt

5

Varighed

Indsæt

6

Punkt 3
Overskrift
Type
Forberedelse
Varighed
Punkt 4
Overskrift
Type
Forberedelse
Varighed
Punkt 5
Overskrift
Type
Forberedelse
Varighed
Punkt 6
Overskrift

Afslutning

Varighed
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Tips til mødelederen
	
Brug mindst 75 % af mødetiden til dialog

Se kritisk på dagsordenen: Er hovedvægten på dialog, eller er der mest
information, som måske kunne skrives i en mail eller et nyhedsbrev i stedet?

	
Mød op lidt før – og bliv lidt efter

Hvis du er til stede før mødet begynder, har du mulighed for at få indsigt i,
hvad medarbejderne er optaget af. Måske fanger du et problem i opløbet.
Måske er der én, der har særligt brug for sparring.
Situationen lige efter et møde indeholder også et stort potentiale.

	
Book tid til forberedelse i din kalender

Væn dig til systematisk at forberede dine møder professionelt. Indbyd de
relevante personer til at forberede mødet sammen med dig. ”Det har jeg
ikke tid til”, tænker du måske. Men overvej, hvor mange timer I som afdeling
spilder, hvis møderne ikke fører til noget.

Find flere inspirerende tips i Tips og tricks til møder på Rigshospitalet, som du kan hente på
intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Bedre møder.

Mere om bedre møder
På intranettet kan du hente skabelonerne fra side 5 og 7 i Word-format og finde eksempler på
udfyldte skabeloner for forskellige typer møder. Her kan du også finde Tips & Tricks til møder på Rigshospitalet
og læse artiklen Der skal overraskende lidt til om Klinisk Genetisk Kliniks arbejde med at gøre møderne bedre.
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Bedre møder.

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