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Tips og tricks
til bedre møder på Rigshospitalet
Her er samlet en række tips og tricks, som du kan bruge
i din planlægning, under møderne og i opfølgningen.
Møder

Start med at vælge tre tips, som du umiddelbart kan bruge
For at undgå at drukne i tips, kan det være en god idé at gøre
følgende til at begynde med:
Læs alle tips og tricks igennem og vælg tre tips, som giver mening
for dig, og som du umiddelbart kan indarbejde i jeres møder.
Der kan være en pointe i ikke at vælge de mest krævende tips, fordi
det også gælder om at skabe nogle hurtige forbedringer.
Når de nye tiltag fungerer i hverdagen, kan du vende tilbage til
listen og vælge nogle nye tips at arbejde videre med.
Sådan skaber du
et vellykket møde

– en planlægningsgu

ide til lederen

n

Forbedringsafdelinge

Brug evt. disse Tips og tricks sammen med lederguiden Sådan
skaber du et vellykket møde. Du kan finde den på Intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
> Bedre møder

4. Kommunikér aktivt før mødet

Planlægning af mødet
1. Book tid til forberedelse

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

2. Brug 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?
Sørg for, at størsteparten af mødet består af elementer,
hvor deltagerne får mulighed for at komme til orde og
være i dialog med hinanden.

3. Brug møderne til at løse problemer

Gør det muligt for mødedeltagerne også at bruge
mødet til at få løst konkrete opgaver, som er presse
rende netop nu. Sæt tid af til, at de kan få sparring, tale
sammen og løse konkrete problemer eller blot tid til at
få skrevet løsningsforslag ned, som de er blevet inspi
rerede til via mødet. Det skaber en tydeligere kobling
mellem møderne og driften.

Brug både invitationen og dagsordenen til at skabe
stemning, målrette, informere og sikre fremdrift i
processen allerede inden mødet. Vær til stede som af
sender (skriv ”jeg” eller ”vi”) og ret invitationen direkte
til modtagerne – anvend ”du”, ”I” eller ”vi”.

5. Stik fingeren i jorden

Overvej hvad mødedeltagerne tænker om dagsorde
nen: Hvad er de optaget af lige nu, og hvordan vil de
reagere på dine forslag? Tal med nogle af dem, som
kan have andre vinkler på tingene og inddrag deres
synspunkter i din forberedelse af mødet. Ved at stikke
fingeren i jorden undgår du at blive overrasket af en
modstand på selve mødet, og du kan få et møde, som alle tager
ejerskab til.

6. Overvej at lade en anden lede mødet

 vervej at uddelegere mødeledelsen, så du som
O
leder undgår at skulle have to kasketter på samtidigt.
Mødelederen skal fremme dialogen og sikre, at alle
input bliver vendt, udfoldet og undersøgt. Lederen
skal forholde sig analytisk til de forskellige input og
afslutningsvis ofte skære igennem og tage en endelig
beslutning. Har du begge kasketter på, så vær bevidst
og tydelig på de dele af mødet, hvor du tager leder
kasketten på.

7. En ny dagorden hver gang

Gå ikke i fælden med at kopiere dagsordenen fra
sidste gang. Se hver dagsorden som en unik mulig
hed for at motivere og inspirere deltagerne, og variér
mødernes opbygning, så de understøtter mødets
formål optimalt.
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Selve mødet
8. Mød op lidt før

Tænk på tiden lige inden som en del af mødet. Hvis du
som leder er i rummet noget tid før, 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.

9. Få styr på teknikken

Hvis teknikken driller, kan det hurtigt tage de første
10 – 15 minutter af mødet. Det giver en dårlig start
og kan ødelægge tidsplanen for mødet. Hvis du skal
bruge internettet, vise PowerPoint eller stille en pro
jektor op, så planlæg efter, at teknikken ikke altid vir
ker. Reserver tid i din egen og mødelokalets kalender til at afprøve
teknikken, så det ikke stresser dig og frustrerer mødedeltagerne.

10. Skip de faste pladser

Faste pladser har det med at understøtte fastlåste
positioner. Derfor kan du fremme videndeling,
nytænkning og sammenhold i klinikken eller afsnit
tet ved at opfordre til, at de enkelte mødedeltagere
sætter sig et nyt sted fra gang til gang. Stil bordene
forskelligt op fra gang til gang, så falder det mere
naturligt. På længere møder kan I eventuelt skifte
pladser eller lade noget af det foregå stående.

11. Gå i gang til tiden

Gå altid i gang til tiden, selv om nogen måske er
forsinkede på grund af arbejdet. Ret opmærksom
heden på de mødedeltagere, der er ankommet. Få fx
deres tanker og perspektiver på referatet fra sidst, på
mødets formål i dag eller på dagsordenens punkter og
skriv gerne ned, så de kan se, at det bliver taget med
videre.

12. Overvej møder uden telefoner

Skriv Parkeringspladsen, som overskrift på et flipover
papir eller en tavle og notér emner, som ikke hører
direkte til i det, I har oppe, men som I skal vende
tilbage til. På den måde kan du holde fokus og samti
dig undgå at tilsidesætte andre værdifulde input fra
deltagerne.
Skab en systematik for, hvordan I får fulgt op på
emnerne på parkeringspladsen og gør det synligt for
medarbejderne.

16. Brug minimøder

Lad deltagerne tale sammen 2 og 2 i et par minutter
eller 3-4 stykker sammen i lidt længere tid om et pas
sende spørgsmål, fx ”Hvad betyder det, I lige har hørt,
for jeres enhed?” eller ”Er der noget særligt, I gerne vil
have uddybet?” Hør et par enkelte eller flere bud og
fortsæt så mødet. Den slags minimøder er gode til at
skabe aktiv involvering, bringe ny energi ind i mødet
og få alle deltagere på banen – også de mere tilbage
holdende.

17. Overvej, hvordan du spørger

• 	Stil åbnende og inviterende spørgsmål,
fx: ”Vil du uddybe, og vil I andre supplere?”
•	Stil konstruktivt kritiske spørgsmål,
fx: ”Hvad vil du gerne have i stedet?”
•	Stil hypotetiske fremadrettede spørgsmål,
der kan sætte retningen, fx: ”Hvad kunne være
helt vildt at få til at ske?”
•	Stil innovative og lærende spørgsmål,
fx: ”Hvilke nye muligheder skaber denne ændring
måske? Hvad kunne være godt at få prøvet af?

18. Skab orientering via dialog

Undgå unødvendige forstyrrelser og aftal i hvilket om
fang telefoner kan være åbne under mødet. Telefonfri
møder giver dybde i dialogerne og afkorter mødets
længde. Er der brug for, at enkelte personer har deres
telefon åben, så bed dem sætte sig tæt ved døren, så
de let kan forlade rummet, hvis telefonen vibrerer.

I stedet for en lang orientering, så giv en oplægsholder
max 5 minutter til sit oplæg. Lad derefter møde
deltagerne formulere spørgsmål til oplægsholderen
på minimøder. Orienteringen bliver så baseret på op
lægsholderens svar og den dialog, der opstår. I undgår
dermed passiviserende envejskommunikation, og gør
emnet mere relevant for deltagerne.

13. Indled altid med formålet

19. Erstat lange oplæg med interviews

Begynd med at gøre formålet med mødet klart.
Mange møder løber af sporet, fordi formålet og
forventningerne ikke er tydelige nok. Lad møde
deltagerne få mulighed for at reflektere over og
kommentere på formålet. Sørg også for at indlede
hvert punkt med, hvad formålet med netop dette
punkt er.

14. Brug referatet aktivt

Det er en god idé at integrere referatet som en del
af mødet. Skriv beslutningerne ned undervejs, og få
eventuelt en til at skrive på en bærbar, mens det vises
på en projektor. Alternativt på et whiteboard eller en
flipover, hvor I kan tage billeder med en smartphone
og bruge det som referat. På den måde bliver det
tydeligt for alle i afdelingen, hvilke beslutninger I
træffer.
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15. Lav en parkeringsplads

Har I brug for at holde et længere oplæg, kan I vælge
at bygge det op som et interview. Det er en væsentlig
mere involverende form, især hvis I inviterer alle mø
dedeltagere med ind som medinterviewere.
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20. Små skridt er vigtige

Når du inviterer deltagerne til at idéudvikle eller
kommentere, så husk at fortælle at også små detaljer
eller ændringer er vigtige. Ofte holder mødedeltagere
sig tilbage netop fordi de tænker, at det, de overvejer,
måske ikke er vigtigt nok.

21. Giv valgmuligheder

Giv deltagerne valgmuligheder i løbet af mødet.
Skal I fx arbejde sammen om at finde løsninger til
flere forskellige problemstillinger, så lav grupperne
ud fra, hvem der gerne vil arbejde med hvad, så
deltagerne selv vælger. Det aktive valg understøtter
deres engagement og ejerskab.

22. Giv mulighed for refleksion

Inviter med passende mellemrum deltagerne til at
sætte ord på deres tanker. Det kan ske individuelt
med papir og kuglepen eller som et minimøde. Nogle
har brug for at tænke sig om, før de taler, og hvis del
tagerne får mulighed for i stilhed at arbejde hver for
sig, får I flere input fra alle. Lad eventuelt efterfølgen
de mødedeltagerne dele med hinanden, hvad de har
skrevet, og hør et par bud, inden I går videre.

23. Vær ikke bange for stilheden

Vi bryder os ikke så meget om tavshed, når vi er flere
samlet. Men som mødeleder kan stilheden være en
utrolig effektiv allieret til at få gang i dialogen. Når du
fx stiller et spørgsmål, så forvent ikke, at svarene kom
mer med det samme. Hav is i maven, og lad spørgs
målet hænge lige lidt længere i luften, så begynder
svarene oftest at komme. Lad alternativt lige møde
deltagerne tale om spørgsmålet 2 og 2
og stil det eventuelt igen.

25. Få mødet tilbage på sporet

Hvis deltagere på et møde begynder at arbejde mod
satrettet, så prøv med at lytte nysgerrigt og åbnende.
Eksempler på spørgsmål I kan stille: ”Hvad vil du gerne
have var anderledes og på hvilken måde?”, ”Hvilke
forskellige muligheder kan du bedst lide og tror på?”
eller ”Hvad kunne være det første skridt i den rigtige
retning?”

26. Arbejd konstruktivt kritisk

Gå selv forrest med et godt eksempel på en god
mødekultur, hvor I lytter til hinanden og giver
hinandens synspunkter, holdninger og idéer plads:
Lad være med at afbryde, tal andres ideer op og
undersøg de andres perspektiver. Gå efterfølgende
kritisk redigerende til værks. Vær analytisk vurderende.
Udfordr hinanden på jeres ståsteder og få sorteret de
idéer fra, som ikke holder vand.

27. Styr dem, der taler meget

Det er dit ansvar at skabe rum for alles synspunkter
og sørge for, at alle naturligt og let kommer til orde.
Afbryd gerne en meget talende deltager med ”Tak for
denne første pointe. Lad os lige blive ved den og høre,
om der er andre, der har synspunkter på emnet.”

28. Slut i god tid

Styrk udbyttet ved at planlægge jeres møde med
”luft” til sidst, så I har tid til at slutte af på en god måde
og kan kontrollere afslutningen af mødet. Sæt ord på
mødets formål igen og tal med deltagerne om, hvor
dan det er blevet opfyldt – eller ikke opfyldt. Fortæl
hvordan de enkelte punkter vil blive taget videre, og
hvad der nu vil ske.

24. Mål energiniveauet på mødet

”Hvor højt har energiniveauet på mødet været på
en skala fra 1 – 10?”
Det er en god indikator for, hvor effektivt og enga
gerende mødet har været. Du kan fx gennemføre
målingen med individuelle ”stemmesedler”, ved at alle
noterer på en tavle eller ved at alle stiller sig på linje,
hvor der er tal på gulvet ved mødets slutning. Alterna
tivt kan du foretage målingen midt i et længere møde,
hvis du fornemmer, at energiniveauet er lavt.
Det vigtigste er at få en fælles drøftelse af, hvordan
deltagerne oplever møderne, og hvad I sammen kan
gøre for at hæve energiniveauet.
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Opfølgning på mødet
29. Brug det uformelle rum aktivt

Situationen lige efter et møde indeholder et stort
potentiale. Måske har mødet peget på det hensigts
mæssige i, at to eller flere deltagere går i yderligere
dialog med hinanden. Tænk det som en del af mødet
for dig selv, så du ikke haster videre. Bliv i lokalet og
understøt de uformelle samtaler og vær tilgængelig
for de deltagere, der har noget ekstra på hjerte. Også
efter mødet kan du som leder få indsigt i, hvad med
arbejderne er optaget af og måske fange et problem i
opløbet.

30. Book tid til opfølgning i din kalender

Væn dig til systematisk at bearbejde jeres møder
professionelt. Indbyd de rette personer til at være
med til at følge op på og forankre møderesultaterne.
Brug samtidig lejligheden til at tage ved lære af, hvad
der lykkedes på mødet, og hvad der ikke gjorde. Plan
læg allerede her rammen for det kommende møde.
Hvis I får gjort det, vil I opnå en kontinuerlig kompe
tenceudvikling som mødeplanlæggere og facilitatorer.

31. Udvikl fælles spilleregler

Læg op til en involverende proces på et af de kom
mende møder, hvor I i fællesskab får udviklet spille
regler for jeres møde. Spilleregler, som I alle bakker op
om. Fx at mødet begynder og slutter til tiden. Og vær
fremadrettet opmærksom på, at spillereglerne ikke
sander til, men bliver anvendt og dækker de områder,
som netop I anser som vigtige at have fælles spillereg
ler for. De kan fx handle om den aktive deltagelse på
møderne, om anvendelsen af telefoner under mødet
eller om opfølgningen og forankringen af møderne.
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