Nye medarbejdere

Tag godt imod de nye
Forbedringsafdelingen

– inspiration til introduktion af nye medarbejdere
på Rigshospitalet

Rigshospitalet · Modtagelse af nye medarbejdere

Det handler om inddragelse i fællesskabet
Denne guide handler om at modtage nye terapeuter, jordemødre, portører, lægesekretærer, bioanalytikere,
social- og sundhedsassistenter, service- og teknikpersonale og administrativt personale på Rigshospitalet og
kan bruges som inspiration til alle introforløb.
Den har derudover et særligt fokus på de nyuddannede. Rigshospitalet ansætter nemlig i flere faggrupper
flere nyuddannede medarbejdere end for bare få år siden.
Særligt om de nyuddannede
Overgangen fra studerende til uddannet kan være vanskeligere, end man umiddelbart forestiller sig. Det
handler især om det store ansvar og forventningerne til viden og kompetencer, som de nyuddannede har til
sig selv, og som de oplever at omverdenen har til dem.
Den stigende gruppe nyuddannede stiller derfor andre krav til introduktionen end tidligere. Det gælder ikke
kun fagligt, men også socialt.
Dialog om jeres modtagekultur
Alle nyansatte har brug for at blive taget godt imod, at blive en del af afdelingens fællesskab og møde accept
af deres behov for i starten at stille spørgsmål og vise usikkerhed over, hvordan de skal løse en opgave. Derfor
handler guiden ikke kun om det systematiske introforløb, hvor lederen og intromakkerne har en særlig rolle.
Den giver også et bud på, hvordan I kan se på hele afdelingens tilgang til at modtage nye medarbejdere og
lægger op til et dialogmøde om jeres modtagekultur.
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Derfor er det vigtigt med en god introduktion
Medarbejdere på nogle klinikker, afdelinger og arbejdsfællesskaber kan opleve en mæthed over nye medarbejdere. Der kommer mange nye, og samtidig oplever de ”gamle” medarbejdere et stigende arbejdspres.
Derfor kan det være en nærliggende reaktion at lukke af og lade de nye passe sig selv. Problemet er blot, at
det kan starte en ond cirkel, hvor de nye ikke finder sig til rette og i sidste ende kan risikere at blive sygemeldt
eller skifte arbejde. Det skaber så endnu større arbejdspres og behov for flere nye og mere introduktion.
Derfor er det vigtigt at prioritere den gode modtagelse af nye medarbejdere – selv i en presset h
 verdag.
Der er flere måder at undgå en resigneret holdning overfor nye medarbejdere. En begyndelse kan være at
tale om emnet fx på et dialogmøde, som beskrevet på side 11. Endelig kan klare rammer for selve introduktionen være motiverende. Det samme gælder, hvis der er en gulerod til de medarbejdere, som trækker et stort
læs i forbindelse med introduktionen. Det kan fx være i form af kurser eller supervision.
En standardiseret samme 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 medarbejdere - jeres modtagekultur - er alles ansvar.
Erfaringen viser, at en god introduktion af nye medarbejdere kan have en positiv indvirkning på flere forhold:
•
•
•
•
•
•
•

Bedre trivsel for den nyansatte
De nye bliver hurtigere produktive og kan aflaste deres kolleger
Bedre fastholdelse af medarbejdere
Færre sygedage
Højere kvalitet i opgaveløsningen
Stærkere fællesskab på arbejdspladsen
Afdelingens økonomi på længere sigt

Dimensioner i modtagelse af nye medarbejdere
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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De nye skal integreres både fagligt og socialt
Alle har behov for introduktion, også selv om de har været studerende på afdelingen eller har erfaringer fra
tilsvarende afdelinger. Derfor skal både den faglige og den sociale integration tænkes ind i jeres introforløb.
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 relationer
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, som de nye medarbejdere kommer med.

Faglig integration

Den faglige integration handler om at blive en del af det faglige fællesskab. At få styr på opgaverne, standarder og metoder og at få opbygget en faglig identitet, hvis man er nyuddannet.
Der er især fire faktorer, som kan fremme en god faglig integration:
•	
Klare forventninger til løsningen af opgaverne: Hvad vil det sige at gøre sit arbejde godt her hos os?
•	
Tydelige tilbagemeldinger: Den nyansatte har brug for respons fra kollegerne og ledelsen for at
forstå, om forventningerne til løsningen af opgaverne og det faglige samarbejde er opfyldt.
•	
Et passende ansvar: Den nyansatte har brug for ansvar og autonomi, men for meget ansvar for tidligt
kan opleves som at være overladt til sig selv. Det gælder særligt, hvis man er nyuddannet.
•	
Adgang til information: Hvor kan den nyansatte spørge og bede om hjælp uden at gå i vejen eller
tabe ansigt? Det kan fx være via en faglig intromakker og regelmæssige opfølgningssamtaler.

Social integration

Den sociale integration handler om at få den nyansatte til at føle sig accepteret og anerkendt som en del af
arbejdspladsens fællesskab og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø fra starten. Det sker fx ved frokosten, hvor
den nyansatte får sat ansigt på de nye kolleger og får lejlighed til at opleve omgangsformen og arbejdspladsens kultur.
•	
At blive hilst på om morgenen og blive spurgt til, hvordan det går, opleves af mange n
 yansatte som
vigtige tegn på at blive accepteret og anerkendt.
•	
En god relation til lederen har også stor betydning for den nyansattes identifikation med arbejdspladsen.
•	
Oplevelsen af, at der ikke gøres forskel mellem de nye og de etablerede kolleger er helt central.

Integrationen kan gå begge veje

Integrationen i arbejdsfællesskabet handler ikke om, at de nye ukritisk skal overtage jeres måde at løse opgaverne eller omgås hinanden. Nye medarbejdere er en unik mulighed for at få ny faglig inspiration og et kritisk
blik på jeres omgangsformer. Hvis det skal lykkes, må I være nysgerrige på at høre de nyes erfaringer, spørgsmål og undren. Det gælder både på evalueringsmøder og i den daglige praksis.
Inddragelse af de nyes erfaringer og perspektiver kan baseres på 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 faggruppe og tidligere erfaringer.

4

Rigshospitalet · Modtagelse af nye medarbejdere

Model for et velfungerende introduktionsforløb
1
Før jobopslaget

2
Inden den
første dag

3
Den første dag

4
Introduktionsperioden

5
Opfølgning på
introduktionen

Systematik er nøgleordet for en god introduktion. Aftalerne skal være på plads, rollerne fordelt og tidsplanen
lagt. Et systematisk og gennemtænkt forløb er det skelet, som man uundgåeligt bliver nødt til at improvisere
over, når hverdagens realiteter viser sig i form af fx sygemeldinger og ekstraordinær travlhed. Uanset hvor
travlt I har, er det dog vigtigt ikke at slække på de faste aftaler i introduktionsforløbet. Det kan have store
konsekvenser både for den nyansatte og for afdelingen. Modellen viser inspiration til relevante tidspunkter at
indtænkte modtagelsen af en ny medarbejder på.
Drøftelse i afdelingen, klinikken eller centret
Det kan være en god idé at tage introduktion af nye op som et tema i fx ledelsesfora i afdelingen, klinikken
eller centret. Selv om behovet for introduktion ikke er helt ens, kan det være en fordel at finde frem til fælles
holdninger, initiativer, standarder og ressourceforbrug.
Brug erfaringer
I kan bruge det følgende som inspiration og tjekliste til jeres introduktionsforløb. Inddrag eventuelt nogle af
de senest ansatte medarbejderes erfaringer i jeres planlægning.

1
Før jobopslaget
Flere nye samtidig
Hvis det er muligt for jer, er det en stor fordel, at flere nye begynder på samme tid. Det giver også m
 ulighed
for, at de kan støtte hinanden.

2
Inden den første dag
Hvem skal stå for introduktionen?
Hvem skal stå for introduktionen, og hvilke kompetencer skal de have? I denne guide bruger vi betegnelsen
intromakker for de kolleger, der har den praktiske opgave med at introducere den nye medarbejder. Nogle
steder kaldes de buddys eller mentorer. Det er en god idé med to intromakkere, som kan dække hinanden af
ved sygdom og ferie.
Det er også en god idé at overveje, hvilke personlige og faglige kompetencer intromakkerne skal have.
Hjertemedicinsk Klinik har indført et tre dages kompetenceforløb, Klinisk makker, som man stiler efter, at alle
intromakkere skal have gennemgået. Selv om forløbet er lavet til sygeplejersker, er der inspirationat hente
for alle faggrupper.
Skab sammenhæng
Hvis én eller begge den nyansattes kommende intromakkere deltager i jobsamtalen, giver det en rød tråd i
introduktionen, som kan skabe både tryghed og bedre kommunikation.
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Velkomstbrev
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 intromakkere mv. I kan fx illustrere det
med et gruppebillede af teamet, så den nye får sat ansigter på de kommende kolleger.
Løbende kontakt med den nyansatte inden den første arbejdsdag
Det kan også være en idé løbende at holde kontakten til den nyansatte ved at sende en sms, et billede eller
en video. Det kan eksempelvis være fra et personalemøde, hvor i optager en video og siger, at i glæder jer til,
at den nye begyder i afdelingen eller klinikken. Dette kan være med til at skabe ro hos den nye, samt forsikring om, at afdelingen er klar og glæder sig til, at den nye kommer.
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 vedkommende. I mange situationer
er det også væsentligt at lave denne forventningsafstemning med andre faggrupper, som den nye medarbejder skal arbejde sammen med.
Kompetenceudvikling
Allerede nu bør I afklare, om den nyansatte har behov for yderligere uddannelse, kompetenceudvikling eller
oplæring i det speciale eller område, som vedkommende skal arbejde indenfor.

3
Den første dag
Ventet og velkommen
”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, og undersøgelser vise, at de tre første måneder er afgørende for, om man kan fastholde en medarbejder i længere tid på arbejdspladsen.
Derfor er modtagelsen den første dag så vigtig, og der bør være styr på:
•	
At intromakkere og lederen byder velkommen
•	
Information om introduktionsprogrammet
•	
Præsentation af nærmeste kolleger
•	
Nøglekort, navneskilt, evt. uniform
•	
Intromakkeren sørger for, at medarbejderen holder frokost med kolleger
Hils på den nye kollega
Informér medarbejderne om, at der kommer en ny kollega. Det er ikke kun lederen og intromakkerne, der
spiller en rolle i de første dage. Ikke mindst for nyuddannede har det 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 svære 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.
De første aktiviteter
Vær opmærksom på, hvad der er vigtigst for jer i forhold til modtagelsen af den nye kollega og prioritér
aktiviteterne de første dage herefter. Er det eksempelvis vigtigt, at medarbejderen får en oplevelse af at
være kommet til en højt specialiseret af deling, så vis medarbejderen specialet. Hvis der er central vægt på
det tværfaglige samarbejde, så sørg for, at medarbejderen mødet det tværfagligt sammensatte team til at
begynde med.
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4
Introduktionsperioden

Den ideelle længde og sammensætning af introforløbet kan variere fra afdeling til afdeling alt efter
fx fagområdet eller graden af specialisering.
Overordnet er der dog, som nævnt på side 4, en række krav til en god introduktion. De er markeret med blå
overskrifter herunder, og i teksten er der en række overvejelser om, hvordan I bedst kan o
 pfylde kravene.

Et passende ansvar
Hvornår skal den nyansatte indgå i vagtplanen eller stå som ansvarlig alene?
Hvis jeres nuværende introforløb er målrettet nyansatte med erfaring, er det en god idé at justere det. De nyuddannede kræver måske mere tid. Den nyansatte må ikke indgå i vagtplanen og heller ikke stå som ansvarlig alene uden den nødvendige oplæring og eventuelt kursus/uddannelse.
Tilpasning til den enkeltes behov
Hvordan kan I inddrage den nyansatte i planlægningen af introforløbet? Skal der være mulighed for at forlænge det, hvis den nyansatte ikke føler sig tryg? Individuel tilpasning kan være afgørende for den nyansatte.

Erfaringer fra Rigshospitalet
Individuelle og dynamisk tilpassede læringsplaner
Diagnostisk Center arbejder med uddannelses- og oplæringsprogrammer tilpasset specifikt til
den enkelte nyansatte. Læringsplanen tilrettelægges efter de kompetencekrav, som arbejdet
kræver, og de kompetencer, som den nyansatte allerede besidder. Konkret skal den nyansatte
have et kørekort som godkendelse til at udføre en given analyse.

Klare forventninger

Vær tydelige og realistiske i jeres forventninger til de nyansatte. Gå i dialog med dem om deres forventninger – og deres forventninger til sig selv. Og prøv at få forventningerne afstemt, så de ikke bliver unødvendigt
høje.
Tjeklister og skemaer
Tjekskemaer, hvor man kan krydse af, når man er blevet introduceret til en ny opgave, er med til at skabe
sikkerhed og en følelse af fremdrift i introduktionsprogrammet. Det kan også være med til at skabe overblik
både for lederen og for den nye medarbejder.
Skemaerne kan have forskelligt formål. Nogle kan rettes til ledere, andre til introduktionsmakkere eller nyansatte medarbejdere.
På intranettet kan du finde eksempler fra lægesekretærområdet i Onkologisk Klinik på en tjekliste til ledere
samt en tjekliste over introduktionsområderne. Du kan også finde et kompetenceskema og et oplæringsskema til klinisk udstyr i Klinik for Ergo- og Fysioterapi.
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Tag godt imod de nye
Hvornår er man ikke ny længere?
Måske har I ikke den samme opfattelse af, hvornår man ikke er ny længere. Den nyansatte vil typisk forholde
sig til, om vedkommende er tryg ved opgaverne og kollegerne, mens ”de gamle” ofte vil forholde sig til, om
der er kommet nye til siden, så man ikke er den sidst ansatte.
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Som medarbejder på Rigshospitalet kan ens psykiske arbejdsmiljø også blive påvirket
af forventninger og holdninger fra det omgivende samfund. Det kan fx være debatten
i medierne om forskellen mellem kolde og varme hænder, som har betydning for det
administrative personale. Det kan også være kritikken af Sundhedsplatformen eller ” sager”, som
kommer op i medierne.
Når I ansætter nye medarbejdere, kan det være relevant at inddrage denne påvirkning og tale
om, hvordan det indvirker på jeres daglige arbejde.

Tydelige tilbagemeldinger
Evalueringssamtaler
Evalueringssamtaler er en måde at sikre, at de nye får tilbagemeldinger på deres opgaveløsning, og at de kan
give feedback på introduktionen. Samtalerne kan dog ikke erstatte den løbende feedback i hverdagen mellem lederen/den introduktionsansvarlige og den nyansatte.
Hvordan reagerer I på fejl?
Tillid og tryghed er vigtige forudsætninger for, at de nye kan lære at løse opgaverne. Derfor er det v igtigt at
melde ud, at det er ok at være usikker, begå fejl og stille mange spørgsmål i starten. Men I skal også i jeres
handlinger vise, at det er noget, I faktisk mener. Det kan være små nuancer i jeres reaktioner på usikkerhed,
spørgsmål eller fejl, som afgør, om de nye instinktivt stoler på jeres udmelding.

Adgang til information

Muligheden for at stille spørgsmål i dagligdagen er meget central for de nyansatte. Der kan være mange
forhindringer. Vær fx opmærksom på:
•	
Om de ”gamle” medarbejdere i perioder har så travlt, at de ikke orker at forholde sig til s pørgsmål fra
nyansatte eller nedprioriterer opmærksomheden på det nye.
•	
Om kulturen i afdelingen favoriserer, at man skjuler sin usikkerhed.
”Vi arbejder jo på en højt specialiseret afdeling”.
•	
Om det er uklart, hvem man kan stille spørgsmål til og hvornår.

Erfaringer fra Rigshospitalet
Introduktion af forskellige kolleger
I Klinik for Ergo- og Fysioterapi fordeles forskellige introduktionsområder imellem
forskellige kolleger. Dvs. eksempelvis er det repræsentanter fra LMU, der viser rundt på
Rigshospitalet, lederen, der introducerer overordnet til klinikken, teamledere, der introducerer specifikt til arbejdet, og forskellige kvalitetsmedarbejdere, der introducerer til
forflytning, hygiejne mv. Det gør, at nye medarbejdere ikke alene introduceres til forskellige områder, men også får sat ansigt på forskellige kolleger med forskellige funktioner.
Klinikken oplever, at de nye har lettere ved at stille spørgsmål, fordi de allerede har mødt
kollegerne en gang før.

Social integration

Den sociale integration og introduktionen til de uskrevne regler og normer på afdelingen er ofte undervurderet.
Lederens rolle i den sociale integration
En god relation til lederen har stor betydning for, om den nyansatte føler sig accepteret på arbejdspladsen.
Nyere norsk forskning viser også, at denne relation kan være afgørende for at fastholde den nye medarbejder.
8
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Intromakkerens rolle i den sociale integration
Intromakkeren vil typisk være den person, som den nyansatte primært går til med faglige spørgsmål. Måske
skal rollen udvides til også at være den, der hjælper den nyansatte til rette i det sociale fællesskab, fx i forbindelse med frokost, pauser og forklaringer på ”hvorfor gør vi sådan her?” Intromakkeren bør være opmærksom
på, hvad afdelingen kan lære af de nyes erfaringer og undren. Vær her både opmærksom på formelle og
uformelle dele af jeres kultur.
Kollegernes rolle i den sociale integration
I den travle hverdag kan det være en overvindelse endnu engang at skulle forholde sig til en ny k ollega. Måske er det en idé at få afklaret, hvad der forventes af den enkelte. Simple ting, som at blive hilst på den første
dag og måske inviteret til at stille spørgsmål, hvis der er noget, man er i tvivl om, har stor betydning for, om
den nyansatte kommer til at føle sig til rette på arbejdspladsen.

Erfaringer fra Rigshospitalet
Social indsats styrke (SIS)
Obstetrisk Klinik holder løbende stort fokus på at møde nye medarbejdere med venlighed og åbenhed. Konkret er der blevet dannet en personaleforening, som har til formål
at øge kendskabet til kolleger og øge fællesskabsfølelsen i klinikken gennem forskellige
sociale arrangementer og tiltag. Foreningen er for alle medarbejdere og anbefales til
nyansatte.

5
Opfølgning på introduktionen

Efter den egentlige introduktionsperiode er der stadig brug for at støtte de nyansatte. Det kan fx være i form
af netværk og løbende evalueringssamtaler med lederen.
Makkerskabet kan fortsætte
Det kan være en god idé at lægge op til, at forholdet til intromakkeren fortsætter efter introduktionsperioden. Vedkommende kan være den kollega, som har særligt øje for, at den nye bliver en del af fællesskabet, og
som den nye kan føle sig tryg ved at gå til med spørgsmål.
Fortsæt evalueringssamtaler
Det er en god idé at fortsætte de faste evalueringssamtaler det første år til halvandet efter ansættelsen.
Kurser
Beslut hvilke kurser, den nyansatte skal på det første år. Undersøg i forbindelse hermed den nyansattes behov
og inddrag også gerne erfaringer fra andre nyere ansatte medarbejdere om, hvad deres behov var.
Varigheden af introduktionsforløb
Perioden for hvor lang tid et introduktionsforløb dækker over kan variere meget.
Det kan være en fordel af tænke introduktionsprogrammet spændende over en længere periode, 6 til 12 måneder, idet en ny medarbejder som oftest vil opleve at gennemgå forskellige oplevelser og erfaringer over tid
i forskellige perioder. At tænke modtagelsen af en ny medarbejder som en proces over et år skaber grundlag
for større fastholdelse.
Konkret kan det have betydning, at der planlægges aktiviteter (ex opfølgninger, evalueringssamtaler el.lign.)
vedvarende det første år.
Harpelund & Højbjerg, 2016
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Modtagekultur:
Invitér de nye ind i arbejdsfællesskabet
Det følgende fokuserer især på modtagelsen af nyuddannede medarbejder, som er i gang med at danne
deres faglige identitet og derfor kan være særligt sårbare overfor hård omgangstone og nulfejlskultur.

Særligt om nyuddannede
Frygten for at blive talt dårligt om
Flere steder på Rigshospitalet er ledere og medarbejdere blevet overraskede over, at en nyansat k ollega trives
dårligt. Den nye har måske meldt positivt tilbage til evalueringssamtaler og har ikke vist usikkerhed eller andre tegn på at mistrives. Men pludselig bryder hun eller han sammen, bliver sygemeldt og forsvinder måske
helt fra hospitalet.
At nogle nyuddannede holder deres mistrivsel skjult kan skyldes, at de ikke føler, at der er plads til at vise
usikkerhed eller begå fejl. De har simpelthen ikke turde sige andet, end at alt er godt. Det kan være, fordi
de er bange for at blive talt dårligt om og holdt ude fra kollegernes fællesskab. Denne frygt kan man, som
kollega, måske synes er ubegrundet, men den kommer ikke ud af det blå. Måske er der blevet talt dårligt om
andre, der har vist svaghedstegn, og måske er nulfejlskulturen så indgroet, at medarbejderne ikke lægger
mærke til den i dagligdagen.

Erfaringer fra Rigshospitalet
En kultur, hvor der er plads til spørgsmål
Et afsnit på Hjertemedicinsk Klinik oplevede, at en nyuddannet sygeplejerske stoppede efter
tre måneder uden at kolleger eller afdelingssygeplejersken havde mistanke om, at hun ikke
trivedes. Det har fået afsnittet til at skærpe sit introduktionsforløb og gå i gang med at arbejde
med kulturen på afsnittet. Overvejelsen er, at selv et nok så fint introduktionsprogram ikke nytter meget, hvis de erfarne ikke tager de nye under deres vinger. Målet med indsatsen er derfor
at skabe en kultur, hvor der er plads til at stille spørgsmål og vise sin usikkerhed.
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Urealistiske forventninger
Tårnhøje og urealistiske forventninger til sig selv kan være en anden mulig årsag til, at nogle nyuddannede
holder deres tvivl og usikkerhed for sig selv. Hvis de samtidig oplever, at kollegernes og lederens forventninger er høje eller svære at afkode, kan det være en giftig cocktail. Derfor er det vigtigt, at især lederen og de
ansvarlige for introduktionen er meget tydelige i deres forventningsafstemning med den nyuddannede.
Nyuddannede oplever praksischok
De nyuddannede er stadig i gang med at danne deres faglige identitet, og der er helt naturligt langt flere
ting, vedkommende vil være usikker på. Samtidig er det en stor omvæltning at gå fra studerende til uddannet. Ansvaret kan føles som et stort pres og samtidig er arbejds- og evt. vagtpresset også overvældende for
mange. Derfor taler man om, at mange nyuddannede oplever et praksischok.
Dette er dog forskelligt alt efter, hvordan uddannelsesforløbet er tilrettelagt.

Erfaringer fra Rigshospitalet
Mesterlære har betydning for oplevelsen af praksischok
Portørerne i HovedOrtoCentret oplever ikke praksischok, når de er færdige med deres
uddannelse. Det skyldes, at deres uddannelse i høj grad er praktisk orienteret og i en stor del af
tiden er struktureret som mesterlære. Alligevel er der stadig behov for en god modtagelse og
en god introduktion.

Spørgsmål til overvejelse
• Oplever de nyansatte hos jer, at de får en god modtagelse?
•	
Føler de nyansatte sig trygge nok til at sige til, hvis der er noget,
de føler er svært?
• Er der brug for en backup til den nyansattes intromakker?
• Er der noget, jeres nyansatte typisk efterspørger eller savner?
• Bliver de nyansatte sat til opgaver, som de ikke føler sig kompetente til?
•	
Taler I godt om de nyansatte, eller bruger I formuleringer som
”at have de nye på slæb”?
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Dialogmøde om jeres modtagekultur
Et dialogmøde er et godt udgangspunkt for at forbedre jeres modtagekultur. Forbedringsafdelingen har
udviklet en drejebog for et dialogmøde, som tager udgangspunkt i filmen Ny på Rigshospitalet, hvor tre
nyuddannede sygeplejersker fortæller om deres erfaringer med at blive modtaget på Rigshospitalet. Selv om
filmen handler om sygeplejersker, er deres oplevelser genkendelige for mange faggrupper, og I kan derfor
med fordel bruge filmen i dialogen om modtagelse af nye medarbejdere.
I kan gentage dialogmødet med mellemrum, når I vurderer, at der er behov for at justere modtagekulturen.
Du kan hente drejebogen her:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Tag godt imod de nye
Du kan se filmen her:
https://vimeo.com/249845029. Du skal bruge dette password: Intro17november

Tjekskemaer m.m.
På intranettet kan du hente inspiration til overblik over introduktionen i disse tjekskemaer:
•
•
•
•

Tjekliste til lederen (lægesekretærer)
Introduktion af nyansatte (lægesekretærer)
Kompetenceskema (udkast) (terapeuter)
Oplæringsskema til klinisk udstyr (terapeuter)

Du kan hente inspirationsmaterialet her:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Tag godt imod de nye
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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

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 medarbejde.
Læs mere i guiden Sådan kan I opbygge en tillidsfuld kultur
og se filmen Forebyg mobning – styrk tilliden

Forbedringsafdelingen

Sådan kan I opbygge
en tillidsfuld kultur

– en guide til lederen

Feedback

Du kan hente materialet på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Mobning og omgangstone
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

Forbedringsafdelingen
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Feedbackkultur
på Rigshospitalet
– En guide til lederen

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

Bogen Onboarding – flyvende fra start af 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 til introduktion af nye sygeplejersker på Rigshospitalet
•	
Guiden Modtagelse og introduktion af nye læger - inspiration til et godt arbejds- og læringsmiljø for
læger på Rigshospitalet
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Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

