Samarbejde

Sæt ord på visionerne
Forbedringsafdelingen

– Drejebog til mødelederen

Rigshospitalet · Sæt ord på visionerne

Fakta om metoden
Mål:		Få skabt pejlemærker og handlingsplaner for udviklingen af jeres arbejdsplads – eksempelvis
det gode arbejdsmiljø, det gode samarbejde eller det gode patientforløb.
Varighed:

45 minutter.

Deltagere:

Medarbejdere fra alle faggrupper, som indgår i enhedens arbejdsfællesskab.

Mødeleder:	Enhedens leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller en medarbejder i samarbejde med ledelsen.
Mødets form:

Fælles dialog og arbejde i 2-mandsgrupper.

Mødelokale:

Et lokale med god gulvplads til arbejdet med tidslinjer i 2-mandsgrupper.

Forestil jer, at I er blevet kåret til ”Årets arbejdsplads” i 2025.

Materialer til mødet

Med dette møde får I rettet jeres opmærksomhed på den bedst
tænkelige fremtid for jeres arbejdsmiljø, samarbejde, patientforløb eller andet centralt i jeres arbejde. Jeres ønsker til det gode
arbejdsliv bliver omsat til ideer, der kan blive til konkrete handlinger
i hverdagen. Metoden er dynamisk og styrker kreativiteten, så det er
et møde, der skaber energi.

Til mødelederen:
•
Kopi af drejebog med dine egne forberedelsesnotater.

Sådan forbereder du dig som mødeleder
•	Send en invitation til deltagerne, hvor det fremgår hvad
formålet er med mødet, hvad du forventer, der vil komme
ud af det, og at du glæder dig.
•	Reserver et egnet mødelokale og gør dig umage med at
skabe de bedste rammer. Gør fx lokalet indbydende ved at
rydde op, lave en bordplan, dække bord med the og kaffe.
•

Kopier uddelingsmaterialerne.

•	De tekster, der hører til drejebogen. Du kan vælge at vise
dem som PowerPoints eller dele dem ud på papir.
Til deltagerne:
•
Pen og papir til alle.
•	Skriveunderlag, så de kan stå op og gå rundt, mens de
skriver.
•

A4 ark med overskift ”2025: ”Årets arbejdsplads”.

•	A4 ark med overskift ”Nutiden: Det første skridt på vejen til
succes”.
•

En snor til hver 2-mandsgruppe.

•	Gennemlæs og tilpas drejebogen, så formen og indholdet
passer til gruppen og dig, som skal lede mødet.
•	Overvej på forhånd, hvordan du vil afslutte mødet, og
hvordan det videre forløb skal være. Det kan være en
fordel af involvere nogle af medarbejderne.

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
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Drejebog for mødet

ÀÀ Varighed i alt 45 minutter
I drejebogen er der beskrevet to versioner af mødet. Den ene version fokuserer på, hvad der giver den enkelte arbejdsglæde. Dette
møde tager en halv time. Den anden version fokuserer også på,
hvad der giver os alle arbejdsglæde. Dette møde tager en time.
Vi anbefaler, at du vælger den lange version, med mindre det ikke
er muligt at skaffe tiden til det.

1
Introduktion

Vis dette på en PowerPoint eller lignende og læs det op for
deltagerne:

2
Forestil jer, at vi er blevet kåret til ”Årets arbejdsplads” i 2025
Vi har vundet prisen for at have det bedste arbejdsmiljø
og samtidig være den mest effektive og kvalitetsbevidste
arbejdsplads i landet!

ÀÀ Tid: 5 minutter

Vi får besøg af en journalist, der skal interviewe os om hemmeligheden bag vores succes. Hvad er der sket? Hvad har vi
gjort?

Sig velkommen og vis dette på en PowerPoint eller lignende:

Vi skal arbejde i 2-mandsgrupper. Se hvordan på næste
slide…

Formål: At gøre mødets formål klart for alle.

1
Sæt ord på drømmene om udviklingen af vores arbejdsplads.
De næste 45 minutter skal vi arbejde med at sætte ord på
vores drømme og mål for arbejdspladsen. Formålet er:
At sætte ord på, hvad vi drømmer om, der skal ske af positive
ting på vores arbejdsplads de næste 2-3 år.
At få ideer til, hvordan vi skaber en fantastisk arbejdsplads.
At udvikle vores ideer til konkrete handlinger i hverdagen.
TIP: Du kan bede deltagerne tale med deres sidemand om, hvilke
tanker formålet med mødet sætter i gang. Sådan får du alle til at
stille skarpt på, hvad der skal til at ske.

2
Forklaring af metoden

ÀÀ Tid: 5 minutter

Formål: At alle ved, hvad der skal ske fra start til slut. Det
skaber tryghed om forløbet, og deltagerne kan koncentrere
sig om indholdet.

Vis 2A:

2A
Sådan skal vi arbejde i 2-mandsgrupperne:
Del 1: Lav jeres egen tidslinje
Læg et stykke snor ud på gulvet. Læg kortene ”Nutid: Første
skridt på vejen til succes” og ”2025: Årets arbejdsplads” i hver
sin ende af snoren.
Del 2: Interview i fremtiden
Stil jer i den ende af tidslinjen, der er 2025. Interview hinanden på skift som om det er 2025, og I ser tilbage på, hvad der
er sket (I får en spørgeguide til hjælp).
Gå baglæns langs tidslinjen og snak sammen på vejen. Gør et
par stop undervejs. Hvad skete der lige der?
Del 3: Fremtiden begynder nu…
Stil jer i den ende af tidslinjen, der er nutiden. Tal sammen
om, hvad der skal til for at gøre fremtidsdrømmen til virkelighed (I får en spørgeguide til hjælp).

Spørg om alle har forstået opgaven og besvar eventuelle spørgsmål til metoden. Del derefter deltagerne op i 2-mandsgrupper. Udlever et stykke snor samt to kort med teksten hhv.:: ”Nutid: Første
skridt på vejen til succes” og ”2025: Årets arbejdsplads”.
Bed grupperne fordele sig i rummet og lave deres tidslinje på
gulvet.
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Vis 4:

3

Interview i fremtiden

ÀÀ Tid: 20 minutter.

Formål: At tilsidesætte de mentale barrierer a la: ”det kan ikke lade
sig gøre” eller ”det fungerer ikke hos os”.
Vis 3:

3
Interview i fremtiden

4
Fremtiden begynder nu
Stil jer i den ende af tidslinjen, der er nutiden. Fortæl hinanden hvad I mener, der skal til for at gøre fremtidsdrømmen til
virkelighed
I har 15 minutter i alt (husk at bytte, når halvdelen af tiden er
gået)
Spørgeguide
I dag tager vi de første skridt på vejen til succes. Fortæl mig…

Stil jer i den ende af tidslinjen, der er 2025. Interview hinanden på skift som om det er 2025, og I ser tilbage på, hvad der
er sket.

•	Hvilke konkrete ændringer kunne vi gennemføre for
at nå målet i 2025? (I arbejdets organisering, i samarbejdet, i forholdet til ledelsen, i opgaveløsningen,
etc.)

I har 15 minutter i alt
(husk at bytte, når halvdelen af tiden er gået)

•	Hvad tror du, vi let kan ændre?

Spørgeguide:
Tillykke med den flotte pris! Fortæl mig…
•	Hvad har I gjort for at få Danmarks bedste
arbejdsplads?
•

Hvad har gjort det muligt?

•

Hvem har gjort det muligt?

•

Hvad var let for jer at ændre?

•

Hvor var de største knaster?

•

Hvad vil du nævne som særligt vigtigt?

•	Hvor tror du, knasterne er?
•	Hvad skal der til, for at vi overkommer knasterne?
•	Hvordan håber du, ændringerne vil opleves af dig
og kollegerne?
•	Hvad giver disse tanker dig lyst til at gøre fremover?

Hjælp igen grupperne med at få byttet roller halvvejs.
		

•	Hvad er du særlig stolt af i dag, hvor I vinder denne
pris?
Skriv stikord ned til jeres tanker og idéer

Sæt grupperne i gang med det første interview. Gå rundt mellem
grupperne, mens de arbejder og vær parat til at hjælpe, hvis de skal
tilbage på sporet af opgaven.
TIP: Fortæl grupperne, når halvdelen af tiden er gået. Sådan
hjælper du dem med at bytte roller halvvejs.

4

Interview i nutiden

ÀÀ Tid: 15 minutter.

Formål: At sætte deltagerne i gang med at tænke mere konkret og
realistisk over, hvad der skal til, for at I får succes med jeres indsats.
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5
Afrunding

ÀÀ Tid: 5 minutter.

Formål: At indsamle deltagernes håb og ideer til jeres fokusområde, så I kan bruge resultatet af dette møde i jeres videre
arbejde.

Afslut samtalerne i grupperne. Vis 5:

5
Sæt ord på drømmene om udviklingen.
Tag et stykke papir hver og skriv:
Mit største håb de næste par år er….
Den bedste idé til at forbedre vores fokusområde, jeg fik
undervejs …
Slut af med at samle sedlerne ind. Aftal hvem af jer der skriver dem
sammen til en liste over jeres forhåbninger og konkrete ideer.
Aftal, hvordan I vil bruge listen fremover, og hvornår I fælles vil se
på den næste gang.

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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