
PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?
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Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT I KAN GIVE EN GOD SERVICEOPLEVELSE?             

10
10 minutter: Gå sammen to og to.  
Hvilke ord definerer god service hos jer? Markér det ord, I mener, definerer det bedst, eller skriv nogle nye.

20 20 minutter: Gå sammen to og to.
Find et par konkrete eksempler for hvert spørgsmål. Hvert par deler 1-2 gode eksempler i plenum.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

Patienterne skal føle sig ventede, velkomne og godt behandlede. Derfor sætter vi fokus på god service. Øjenkontakt, en hjælpende hånd, smil 
og venlige ord. Nærvær og imødekommenhed gør en stor forskel. Når vi lytter og viser opmærksomhed skaber vi tryghed, tilfredshed og bedre 
behandlingsresultater. Men hvad er god service hos jer? Hvad kendetegner en god dialog med patienter og pårørende? Hvad kan I gøre, for at 
de føler sig velkomne og taget hånd om? Brug øvelsen til at definere, hvad god service er hos jer.

GOD SERVICE I AFSNITTET

HVORNÅR FIK DU SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

INSPIRATION:
Hvilke ord bruger I allerede?  

Mangler der nogle, kan I  
tilføje jeres egne.

SamarbejdeKlar kommunikation Sammenhæng

ForventningsafstemningAnsvar Inddragelse

Respekt

INSPIRATION:
Tænk fx over sidste gang, 
du havde en god service-
oplevelse i en butik, på en 
rejse eller en restaurant.

Imødekommenhed Nærvær

INSPIRATION: 
Fremhæv en kollega for,  

hvordan han eller hun gav en 
god serviceoplevelse til dig,  
en patient eller pårørende.

Hvorfor var det en god oplevelse? 

HVORNÅR GAV DU ELLER EN KOLLEGA SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

Hvorfor var det en god oplevelse? 

VORES FOKUS
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Næste møde:

God service og imødekommenhed gør, at vores patienter og pårørende føler sig godt behandlede. Vores nærvær gør en forskel.  
Patienterne skal opleve, at vi tager hånd om dem – de skal føle sig ventede og velkomne. Vi vil skabe tryghed og god service ved at  
arbejde med følgende fokusområder:

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen
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Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig?

1 2 3

Første møde: 30 minutter. Prioriter 5-6 handlinger for hvert kontaktpunkt fra de ideer I fik i forrige øvelse “Hvad kan vi gøre for at nå vores mål” på 
Kortlægningsboardet. Flyt dem til “Hvad vil vi”. Prioriter og flyt et par handlinger I vil gå i gang med med det samme til “Hvad er vi i gang med”.  
Angiv en eller flere ansvarlige og en deadline. Aftal dato for næste gang I mødes om Vores Fokus. 

Efterfølgende møder: ca. hver 14. dag, 15-20 minutter. Start med at kig på “Hvad er vi i gang med?”. Hvad kan I afslutte?  
Bliv så enige om hvilke handlinger I vil arbejde videre med til næste gang I mødes.  

20

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

FACILITERINGSGUIDE
TIL WORKSHOP OM SERVICEKULTUR



2 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Før workshoppen

Indledning 
Inden workshoppen
De tre øvelser

God service i afsnittet
Øvelse A. God service i afsnittet

Kortlægning
Kortlægning - den gode patientoplevelse i dag og i morgen
Øvelse B1: Kortlægning - vores kontaktpunkter
Øvelse B2: De tre vigtigste kontaktpunkter
Øvelse B3: Vores fokusområder: Hvad gør vi godt allerede?
Øvelse B4: Vores målsætning
Øvelse B5: Hvad gør vi bedre i fremtiden?

Vores fokus
Øvelse C. Vores fokus fremadrettet 
Integration med driftsmålstyringstavle

Kvikguide til de tre øvelser

Gode råd til dig som facilitator

Værktøjskassen, en oversigt over øvrige redskaber
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3 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Patienterne skal føle sig ventede, velkomne og godt behandlede. Derfor sætter 
vi fokus på god service. 

Øjenkontakt og en hjælpende hånd. Smil og venlige ord. Når vi som ansatte 
er imødekommende, føler patienterne og de pårørende sig i gode hænder. 
Når vi lytter og viser opmærksomhed, skaber vi tryghed, patienttilfredshed og 
bedre behandlingsresultater. Vores nærvær gør en vigtig forskel. God service 
og imødekommende kommunikation betyder ikke blot, at behandlingen glider 
lettere. Tilfredse patienter skaber også arbejdsglæde.

Men hvad er god service på jeres afsnit? Hvad kendetegner imødekommende 
patientkommunikation hos jer? 

Som en del af indsatsområdet Ventet & Velkommen får I en række 
dialogværktøjer, der kan styrke jeres servicekultur – find gode råd, best 
practise og værktøjer på intranettet.

Denne guide beskriver en central del af værktøjskassen: En workshop, hvor du 
som leder kan facilitere en dialog med dine medarbejdere om, hvad I allerede 
gør godt - og hvordan I kan blive endnu bedre.

GOD LÆSELYST – OG HELD OG LYKKE MED ARBEJDET

Giv servicekulturen et løft



PRAKTISK FORBEREDELSE
• Indkald relevante deltagere til workshoppen. Maks. 10-12 deltagere. 

Workshoppen kan med fordel gennemføres tværfagligt. 
• Afsæt tre timer, hvis du vil gennemføre alle tre øvelser samlet.
• Reserver et passende mødelokale. Vær sikker på, at der er en væg, hvor 

jeres boards kan hænge, eller et bord, der er stort nok til, at boardet kan 
ligge ned, og at der er plads nok til alle deltagerne.

• Bestil forplejning, så deltagerne kan bevare den mentale energi til at 
gennemføre workshoppen.

• Tjek, at du har alle nødvendige materialer.

ORIENTER DELTAGERNE FØR WORKSHOPPEN
• Klare forventninger vil hjælpe deltagerne med at forberede sig til 

workshoppen. Det er en fordel, hvis de er introduceret til formålet med 
workshoppen og forventningerne til deres deltagelse.

• Send en mail eller en printet invitation et par dage i forvejen. Du kan finde 
en skabelon på intranettet (under ”Ventet og Velkommen”). 

DIN FORBEREDELSE
• For at få det optimale ud af workshoppen, er det vigtigt at lære materialerne 

godt at kende.
• Vær sikker på, hvad der skal ske ved hvert board - brug denne guide til at 

forberede dig. Tal evt. med en anden leder, der har gennemført øvelserne. 
• Forbered gode og konkrete eksempler fra jeres hverdag, så du kan inspirere, 

når der er brug for det. Fx hvor du synes, at I allerede yder en god service. 

PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?
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HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?
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Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING VORES FOKUS
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Næste møde:

God service og imødekommenhed gør, at vores patienter og pårørende føler sig godt behandlede. Vores nærvær gør en forskel.  

Patienterne skal opleve, at vi tager hånd om dem – de skal føle sig ventede og velkomne. Vi vil skabe tryghed og god service ved at  

arbejde med følgende fokusområder:

DIT NÆRVÆR GØR EN FORSKEL
Ventet & Velkommen

30

KONTAKTPUNKT
KONTAKTPUNKT

KONTAKTPUNKT

H
V

A
D

 V
IL

 V
I?

H
V

A
D

 E
R

 V
I I

 G
A

N
G

 M
E

D
?

Hvad?
Hvem er ansvarlig?

Hvad?
Hvem er ansvarlig?

Hvad?
Hvem er ansvarlig?
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Første møde: 30 minutter. Prioriter 5-6 handlinger for hvert kontaktpunkt fra de ideer I fik i forrige øvelse “Hvad kan vi gøre for at nå vores mål” på 

Kortlægningsboardet. Flyt dem til “Hvad vil vi”. Prioriter og flyt et par handlinger I vil gå i gang med med det samme til “Hvad er vi i gang med”.  

Angiv en eller flere ansvarlige og en deadline. Aftal dato for næste gang I mødes om Vores Fokus. 

Efterfølgende møder: ca. hver 14. dag, 15-20 minutter. Start med at kig på “Hvad er vi i gang med?”. Hvad kan I afslutte?  

Bliv så enige om hvilke handlinger I vil arbejde videre med til næste gang I mødes.  

20

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT I KAN GIVE EN GOD SERVICEOPLEVELSE?             

10 10 minutter: Gå sammen to og to.  
Hvilke ord definerer god service hos jer? Markér det ord, I mener, definerer det bedst, eller skriv nogle nye.

20 20 minutter: Gå sammen to og to.
Find et par konkrete eksempler for hvert spørgsmål. Hvert par deler 1-2 gode eksempler i plenum.

DIT NÆRVÆR GØR EN FORSKELVentet & Velkommen
Patienterne skal føle sig ventede, velkomne og godt behandlede. Derfor sætter vi fokus på god service. Øjenkontakt, en hjælpende hånd, smil 

og venlige ord. Nærvær og imødekommenhed gør en stor forskel. Når vi lytter og viser opmærksomhed skaber vi tryghed, tilfredshed og bedre 

behandlingsresultater. Men hvad er god service hos jer? Hvad kendetegner en god dialog med patienter og pårørende? Hvad kan I gøre, for at 

de føler sig velkomne og taget hånd om? Brug øvelsen til at definere, hvad god service er hos jer.

GOD SERVICE I AFSNITTET

HVORNÅR FIK DU SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

INSPIRATION:Hvilke ord bruger I allerede?  Mangler der nogle, kan I  tilføje jeres egne.

Samarbejde

Klar kommunikation
Sammenhæng

Forventningsafstemning

Ansvar

Inddragelse

Respekt

INSPIRATION:Tænk fx over sidste gang, du havde en god service-oplevelse i en butik, på en rejse eller en restaurant.

Imødekommenhed
Nærvær

INSPIRATION: Fremhæv en kollega for,  hvordan han eller hun gav en 
god serviceoplevelse til dig,  en patient eller pårørende.

Hvorfor var det en god oplevelse? 

HVORNÅR GAV DU ELLER EN KOLLEGA SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

Hvorfor var det en god oplevelse? 

De tre øvelser:
God service i afsnittet
Kortlægning
Vores fokus

Klæbemasse til at hænge  
de tre øvelser op med
Ark med klistermærker
Min. 1 post-it blok
pr. deltager
Kuglepenne/blyanter

Inden workshoppen

TJEKLISTE

Værktøjerne kan hentes på intranet-tet under ”Ventet og Velkommen”.

17 VENTET & VELKOMMEN - dit nærvær gør en forskel

En værktøjskasse med konkrete metoder til bedre service og imødekommende patientdialog 

TAG TEMPERATUREN PÅ DIT AFSNITS SERVICEKULTUR
Brug eksisterende data til at identificere udfordringer og opstille mål for afdelingens eller afsnittets arbejde med servicekulturen og patientkommunikationen.

En nem vej til indsigt i patienternes oplevelse af service og 
kommunikation.

Lyt til patienterne og få en dybere forståelse af deres oplevelser. 

Værktøjskassen – en oversigt over øvrige redskaber

FEEDBACKPOSTKORT FEEDBACKMØDE

ROLLESPIL 
- HVIS JEG VAR PATIENT

En øvelse, der skaber refleksion om service ved at sætte sig i patientens sted.

Vis film med patienter som afsæt til dialog om jeres patientrelationer.

PATIENTEN FORTÆLLER – FILM SOM ØJENÅBNER

Brug PDSA-cirklen til at afdække forbedringspotentialer og lave systematiske forbedringer.

GIV SERVICEN OG PATIENT-DIALOGEN ET VRID MED PDSA-CIRKLEN

KOLLEGIAL FEEDBACK(EFTERÅR 2015)
En metode, hvor kolleger støtter hinanden i at forbedre servicekulturen og dialogen med patienterne.

FISKEBENSDIAGRAMMET

En årsagsvirkningsmetode til at komme i dybden med baggrunden for et problem/en udfordring.

Få et åbent, venligt og 
imødekommende kropssprog via et observationsskema, film og dialog.

GØR DIT KROPSSPROG IMØDEKOMMENDE

• Test
• Refleksionsøvelse

E-LÆRINGSVÆRKTØJER(EFTERÅR 2015)

DIT NÆRVÆR 

GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 

Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.

Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 

GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 

Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  

Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A

KONTAKTPUNKT B

KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  

Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 

Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  

Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 

Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  

Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.

Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 

Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 

skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 

Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 

under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 

velkommen, til vi siger farvel.

I DAG

HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 

VORES MÅL?

MÅL

I DAG

HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 

VORES MÅL?

MÅL

I DAG

HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 

VORES MÅL?
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Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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INSPIRATION:

Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 

serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

INVITATION TIL WORKSHOP

Alle vores patienter skal føle sig ventede, velkomne og godt 

behandlede. Derfor sætter vi i Region Hovedstaden fokus på god 

service.

Når vi er imødekommende, føler patienterne og de pårørende sig 

i gode hænder. Når vi lytter og viser opmærksomhed, skaber vi 

tryghed, patienttilfredshed og bedre behandlingsresultater.  

God service og imødekommende kommunikation betyder ikke 

blot, at behandlingen glider lettere. Tilfredse patienter skaber 

også arbejdsglæde for os alle sammen.

Men hvad er god service i vores afsnit? Hvad kendetegner 

imødekommende patientkommunikation hos os? Hver enkelt 

ansat i Region Hovedstaden spiller en central rolle i at sikre at 

vi sammen kan skabe den bedste serviceoplevelse for alle 

patienter, i al deres kontakt med os. 

Som en del af indsatsområdet Ventet & Velkommen bliver du 

derfor inviteret til en workshop, hvor vi sammen i afsnittet skal 

finde ud af, hvad vi allerede gør godt, og hvad vi kan gøre endnu 

bedre for at sikre, at vores patienter oplever den bedste service 

hele vejen igennem deres forløb hos os. Fordi dit nærvær gør en 

forskel. 

VEL MØDT! 

4 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

• Orienter dig i, hvilke supplerende 
værktøjer du har til rådighed, 
der kan være gavnlige i jeres 
opfølgning. (s. 17). 
 

• Print kvikguide (s. 15) gerne i 
flere eksemplarer

KORTLÆGNINGSBOARD 
OG FACILIERINGSGUIDE 
ER TIL GENBRUG I ANDRE 
AFDELINGER, SÅ UNDGÅ  
AT SKRIVE PÅ DET.



PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?
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HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10
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2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT I KAN GIVE EN GOD SERVICEOPLEVELSE?             

10
10 minutter: Gå sammen to og to.  
Hvilke ord definerer god service hos jer? Markér det ord, I mener, definerer det bedst, eller skriv nogle nye.

20 20 minutter: Gå sammen to og to.
Find et par konkrete eksempler for hvert spørgsmål. Hvert par deler 1-2 gode eksempler i plenum.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

Patienterne skal føle sig ventede, velkomne og godt behandlede. Derfor sætter vi fokus på god service. Øjenkontakt, en hjælpende hånd, smil 
og venlige ord. Nærvær og imødekommenhed gør en stor forskel. Når vi lytter og viser opmærksomhed skaber vi tryghed, tilfredshed og bedre 
behandlingsresultater. Men hvad er god service hos jer? Hvad kendetegner en god dialog med patienter og pårørende? Hvad kan I gøre, for at 
de føler sig velkomne og taget hånd om? Brug øvelsen til at definere, hvad god service er hos jer.

GOD SERVICE I AFSNITTET

HVORNÅR FIK DU SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

INSPIRATION:
Hvilke ord bruger I allerede?  

Mangler der nogle, kan I  
tilføje jeres egne.

SamarbejdeKlar kommunikation Sammenhæng

ForventningsafstemningAnsvar Inddragelse

Respekt

INSPIRATION:
Tænk fx over sidste gang, 
du havde en god service-
oplevelse i en butik, på en 
rejse eller en restaurant.

Imødekommenhed Nærvær

INSPIRATION: 
Fremhæv en kollega for,  

hvordan han eller hun gav en 
god serviceoplevelse til dig,  
en patient eller pårørende.

Hvorfor var det en god oplevelse? 

HVORNÅR GAV DU ELLER EN KOLLEGA SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

Hvorfor var det en god oplevelse? 

VORES FOKUS

H
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Næste møde:

God service og imødekommenhed gør, at vores patienter og pårørende føler sig godt behandlede. Vores nærvær gør en forskel.  
Patienterne skal opleve, at vi tager hånd om dem – de skal føle sig ventede og velkomne. Vi vil skabe tryghed og god service ved at  
arbejde med følgende fokusområder:

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

30
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Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig?

1 2 3

Første møde: 30 minutter. Prioriter 5-6 handlinger for hvert kontaktpunkt fra de ideer I fik i forrige øvelse “Hvad kan vi gøre for at nå vores mål” på 
Kortlægningsboardet. Flyt dem til “Hvad vil vi”. Prioriter og flyt et par handlinger I vil gå i gang med med det samme til “Hvad er vi i gang med”.  
Angiv en eller flere ansvarlige og en deadline. Aftal dato for næste gang I mødes om Vores Fokus. 

Efterfølgende møder: ca. hver 14. dag, 15-20 minutter. Start med at kig på “Hvad er vi i gang med?”. Hvad kan I afslutte?  
Bliv så enige om hvilke handlinger I vil arbejde videre med til næste gang I mødes.  

20

3030 60

5 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

De tre øvelser er udarbejdet særligt til at understøtte en konstruktiv og løsningsorienteret dialog 
mellem dig og dine medarbejdere. Hvis det er svært at finde tre timer til én samlet seance, kan du 
vælge at dele de tre øvelser op over tre gange. 

C. VORES FOKUS
Løbende opfølgning på 
fokusområder.

B. KORTLÆGNING
Kortlægning og prioritering af 
kontaktpunkter og fokusområder.

A. GOD SERVICE 
I AFSNITTET
Drøftelse af den gode 
patientoplevelse.

De tre øvelser

Tid: 30 min. Tid: 15 - 30 min.Tid: 2 x 60 min.

A: Kort seance: 
30 minutter

B: Mellem seance: 
2,5 time

C: Fuld seance: 3 timer 
(med efterfølgende opfølgning á 15 minutter) 

15 min 15 min 15 min



HVAD SKAL DER TIL, FOR AT I KAN GIVE EN GOD SERVICEOPLEVELSE?             

10
10 minutter: Gå sammen to og to.  
Hvilke ord definerer god service hos jer? Markér det ord, I mener, definerer det bedst, eller skriv nogle nye.

20 20 minutter: Gå sammen to og to.
Find et par konkrete eksempler for hvert spørgsmål. Hvert par deler 1-2 gode eksempler i plenum.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

Patienterne skal føle sig ventede, velkomne og godt behandlede. Derfor sætter vi fokus på god service. Øjenkontakt, en hjælpende hånd, smil 
og venlige ord. Nærvær og imødekommenhed gør en stor forskel. Når vi lytter og viser opmærksomhed skaber vi tryghed, tilfredshed og bedre 
behandlingsresultater. Men hvad er god service hos jer? Hvad kendetegner en god dialog med patienter og pårørende? Hvad kan I gøre, for at 
de føler sig velkomne og taget hånd om? Brug øvelsen til at definere, hvad god service er hos jer.

GOD SERVICE I AFSNITTET

HVORNÅR FIK DU SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

INSPIRATION:
Hvilke ord bruger I allerede?  

Mangler der nogle, kan I  
tilføje jeres egne.

SamarbejdeKlar kommunikation Sammenhæng

ForventningsafstemningAnsvar Inddragelse

Respekt

INSPIRATION:
Tænk fx over sidste gang, 
du havde en god service-
oplevelse i en butik, på en 
rejse eller en restaurant.

Imødekommenhed Nærvær

INSPIRATION: 
Fremhæv en kollega for,  

hvordan han eller hun gav en 
god serviceoplevelse til dig,  
en patient eller pårørende.

Hvorfor var det en god oplevelse? 

HVORNÅR GAV DU ELLER EN KOLLEGA SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

Hvorfor var det en god oplevelse? 

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT I KAN GIVE EN GOD SERVICEOPLEVELSE?             

10
10 minutter: Gå sammen to og to.  
Hvilke ord definerer god service hos jer? Markér det ord, I mener, definerer det bedst, eller skriv nogle nye.

20 20 minutter: Gå sammen to og to.
Find et par konkrete eksempler for hvert spørgsmål. Hvert par deler 1-2 gode eksempler i plenum.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

Patienterne skal føle sig ventede, velkomne og godt behandlede. Derfor sætter vi fokus på god service. Øjenkontakt, en hjælpende hånd, smil 
og venlige ord. Nærvær og imødekommenhed gør en stor forskel. Når vi lytter og viser opmærksomhed skaber vi tryghed, tilfredshed og bedre 
behandlingsresultater. Men hvad er god service hos jer? Hvad kendetegner en god dialog med patienter og pårørende? Hvad kan I gøre, for at 
de føler sig velkomne og taget hånd om? Brug øvelsen til at definere, hvad god service er hos jer.

GOD SERVICE I AFSNITTET

HVORNÅR FIK DU SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

INSPIRATION:
Hvilke ord bruger I allerede?  

Mangler der nogle, kan I  
tilføje jeres egne.

SamarbejdeKlar kommunikation Sammenhæng

ForventningsafstemningAnsvar Inddragelse

Respekt

INSPIRATION:
Tænk fx over sidste gang, 
du havde en god service-
oplevelse i en butik, på en 
rejse eller en restaurant.

Imødekommenhed Nærvær

INSPIRATION: 
Fremhæv en kollega for,  

hvordan han eller hun gav en 
god serviceoplevelse til dig,  
en patient eller pårørende.

Hvorfor var det en god oplevelse? 

HVORNÅR GAV DU ELLER EN KOLLEGA SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

Hvorfor var det en god oplevelse? 

30

Sygeplejersken 

ringede mig op og 

fortalte, at opera-

tionen var overstået 

og at vi kunne 

komme på besøg
Ekspedienten lyt-

tede til mit ønske 

og anstrengte sig 

for at imøde-

komme detMin kollega i 

psykiatrisk akut-

modtagelse er altid 

smilende og tager sig 

tid til at give et par 

ord med på vejen, 

selv om der 

er travlt

6 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Formål: At drøfte hvordan I forstår god service, og hvordan I definerer, hvad 
der skaber god service i jeres afsnit. 

Format: Print boardet ud i A3. Du finder det på intranettet under Ventet & 
velkommen. Print så der er til hver anden eller hver tredje deltager afhængigt af, 
hvor mange små grupper du vil lave.

Hvad: To-delt refleksionsøvelse. 

Hvordan: 
Del 1: 10 minutters refleksion og 10 minutters deling i plenum. 
Gå sammen i små grupper (2-3 personer).

Drøft de to første spørgsmål (Hvornår fik du sidst en god serviceoplevelse? 
Hvornår gav du eller en kollega sidst en god serviceoplevelse?). Find frem til et 
par gode eksempler. Reflekter over, hvorfor det var en god serviceoplevelse.  

Hver gruppe vælger et eller to gode eksempler, de gerne vil dele med resten af 
gruppen.

Del 2: 10 minutters øvelse og drøftelse i plenum.
Gå sammen i små grupper (2-3 personer).

Brug et par minutter på at sætte ring rundt om de fire eller fem ord, som bedst 
beskriver, hvad der skal til for at skabe en god serviceoplevelse. Hvis gruppen 
synes, at der mangler ord, eller hvis I allerede har ord, I bruger i afsnittet, kan 
disse ord skrives ind i de tomme felter. Hver gruppe deler i plenum, hvad de er 
kommet frem til. 

Øvelse A. God service i afsnittet
Tid: I alt 30 minutter.
Gruppedrøftelse: Hvad betyder god service i vores afsnit? 

Denne øvelse A kan laves som en enkeltstående drøftelse
uden efterfølgende at lave øvelse B og C.

!

• Forbered et par gode eksempler til 
inspiration.

• Overvej, om I allerede har nogle 
begreber, I arbejder med, som vil 
være nyttige i øvelsens anden del. 

• Forsøg at blande grupperne i nye 
konstellationer.

• Stil uddybende spørgsmål ifbm. 
deling i plenum, fx:

Hvorfor var dette en god 
serviceoplevelse?  
Hvad, tror du, gjorde en forskel? 
Hvad gjorde vedkommende/din 
kollega/du, der gjorde en forskel?

GODE RÅD TIL DIG 
SOM  FACILITATOR:

• Post-its 
• 5-6 kopier af øvelsen i A4 

eller A3 format.
• Kuglepenne/blyanter.

I HAR BRUG FOR:

FORSLAG TIL 
AFRUNDING PÅ ØVELSEN:

”Vi er nu kommet lidt nærmere 
et fælles afsæt for, hvordan 

vi oplever god service i vores 
afsnit. Der er kommet nogle 
gode eksempler på, hvad vi 

allerede gør, der skaber en god 
serviceoplevelse, og på hvad 

der skal til for at skabe en 
endnu bedre serviceoplevelse. 
I den næste øvelse, som vi skal 

lave (nu/næste gang), skal vi 
kigge på, hvilke kontaktpunkter 
patienterne har med os, og hvor 
vi har en mulighed for at skabe 

en god serviceoplevelse.”



PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10
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2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0
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Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

!

60

NB: Forsøg at undgå, at gruppen 
springer direkte til at tale om 
konkrete løsninger, før I når til i 
øvelse B5.

7 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Formål: At give en ramme for en struktureret drøftelse af, hvordan I i dag 
og fremover kan skabe en god patientoplevelse i jeres afsnit.

Format: Board til at hænge op på væggen eller lægge på et bord. Kan 
rekvireres lokalt hos hospitalets ”Ventet & Velkommen” kontaktperson. Husk at 
kortlægningsboard og faciliteringsguide er til genbrug, så undlad at skrive på 
det.

Hvad: 120 minutters diskussion i grupper.

Øvelsen lægger op til, at I sammen:
1. Kortlægger patientens rejse og de muligheder for kontakt med patienten  

og pårørende, som I har i jeres afsnit. 
2. Prioriterer hvilke kontaktpunkter, I ønsker at forbedre.

Se de næste sider for en yderligere beskrivelse af øvelsens to dele.

Øvelse B. Kortlægning - den gode patientoplevelse i dag og i morgen
Tid: 2 x 60 min.
Kortlægning og prioritering: Hvor og hvordan møder patienten os, og hvordan skal denne oplevelse være?

Denne øvelse laves efter og i sammenhæng med den indledende øvelse (A). 

• Sørg for, at alle bliver hørt. Gode 
input kommer ofte fra uventet kant.

• Hold en positiv tone og anerkend de 
bidrag, der kommer.

• Små ting er også vigtige.
• Husk, at resultatet skabes i dialogen 

med medarbejderne og er et fælles 
produkt - lad ikke dine egne planer 
styre workshoppen.

• Sørg for, at alle holder ’øjnene 
på bolden’ – det må ikke blive 
personligt.

• Udnævn evt. en hjælper, der kan 
styre tiden for dig, så du kan 
koncentrere dig om indholdet af 
øvelserne.

GODE RÅD TIL DIG 
SOM  FACILITATOR:

• Post-its
• Kuglepenne/blyanter
• Kortlægningsboard

I HAR BRUG FOR:



PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10
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2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0
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Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

• Tænk alle de kontaktpunkter, du 
mener, I har i afsnittet, igennem, 
inden du gennemfører øvelsen. Så 
er du godt forberedt og har nogle 
eksempler klar, hvis det er svært for 
grupperne at komme i gang. 

• Overvej både de oplagte og mindre 
oplagte kontaktpunkter. 

GODE RÅD TIL DIG 
SOM  FACILITATOR:

• Post-its
• Kuglepenne/blyanter
• Kortlægningsboard

I HAR BRUG FOR:

Modtagelse 

før operation

Overflytning 

til anden 

afdeling

Patient der ikke 

kan finde vej

Patienter eller 

pårørende, man 

møder, som ikke 

kan finde vej

Patienter, der 

overflyttes fra 

en afdeling til 

en anden

Pårørende, der 

ringer til afdelin-

gen for at høre 

til deres 

familiemedlem

Indkaldte 

patienter, der møder 

ind i afdelingen til 

klargørelse før
 

operation

Pårørende, der 

venter i afdelingen 

på at patienten 

kommer tilbage 

fra operation eller 

samtale

8 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Formål: At kortlægge hvilke centrale kontaktpunkter jeres patienter og 
pårørende har med jeres afsnit. 

Format: Board til at hænge op på væggen eller lægge på et bord. Kan rekvireres 
lokalt hos hospitalets ”Ventet & Velkommen” kontaktperson.

Hvad: Kortlægning i små grupper med efterfølgende deling i plenum. 

Hvordan:
Gå sammen i små grupper (2-3 personer).

Find frem til alle de kontaktpunkter, som patienter og pårørende har med jeres 
afsnit, hvor I har mulighed for at skabe en god serviceoplevelse. Det kan fx 
være i telefonen, i modtagelsen, i afsnittet/ambulatoriet, i spisesituationen 
eller andre situationer, hvor I har mulighed for at være nærværende og yde en 
god service. Overvej, hvilken ”rejse” eller hvilke faser jeres patienter gennemgår 
i et forløb i jeres afsnit for at komme hele vejen rundt.

Skriv hvert kontaktpunkt på en post-it. 

En fra hver gruppe præsenterer deres post-its for resten af gruppen, mens de 
placerer deres post-its på linjen på boardet, indtil I synes, at I har afdækket alle 
kontaktpunkter. 

Øvelse B1. Kortlægning - vores kontaktpunkter
Tid: 45 minutter.
Kortlægning: Hvor møder patienterne os? 

FORSLAG TIL 
AFRUNDING PÅ ØVELSEN:

”Nu har vi kortlagt alle de 
kontaktpunkter, vores patienter 

og deres pårørende har med 
os. Nu skal vi gruppere dem og 

udvælge de tre vigtigste, som vi 
vil arbejde videre med.”

45



PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

15

Modtagelse 
før operation

Overflytning  
til anden  
afdeling

Patient der 
ikke kan 
finde vej

9 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Formål: At identificere de tre kontaktpunkter, hvor I i afsnittet ønsker at 
forbedre serviceoplevelsen i den kommende tid. 

Hvad: Prioritering i plenum.

Hvordan: Med udgangspunkt i fx LUP tal, feedback-postkort, utilsigtede 
hændelser og jeres generelle kendskab til, hvad der fungerer godt og mindre 
godt i jeres afsnit, skal I nu udvælge de tre kontaktpunkter, I ønsker at fokusere 
på i den kommende tid. 

Som facilitator tager du føring på denne øvelse, men stiller åbne spørgsmål til 
gruppen. Fx:

• Hvilke tre kontaktpunkter, synes I, er de vigtigste at forbedre i den 
kommende tid? 

• Hvilke kontaktpunkter, mener I, vil have mest gavn af et øget fokus? 

Hvis du har forberedt relevant data, fx fra LUP´en, kan du præsentere dette for 
gruppen her. Fx. ”Vi ved fra sidste uges feedback-postkort tilbagemeldinger, at 
vi har en udfordring med…”

Skriv de tre kontaktpunkter på post-its og placer dem i de tre felter under 
øvelsens anden del ”2. Kontaktpunkter vi gerne vil arbejde videre med”. 

Øvelse B2: De tre vigtigste kontaktpunkter
Tid: 15 min.
Prioritering: I hvilke kontaktpunkter ønsker vi at forbedre serviceoplevelsen? 

• Husk at inddrage gruppen i  
prioriteringen af de tre kontakt-
punkter, som I vil fokusere på. 

• Stil åbne spørgsmål, og lad gruppen 
komme til orde.

• Forbered dig godt ved at indsamle 
relevant data, der kan begrunde de 
prioriteringer, du foreslår. 

GODE RÅD TIL DIG 
SOM  FACILITATOR:

FORSLAG TIL 
AFRUNDING PÅ ØVELSEN:

”Vi har udvalgt de tre 
kontaktpunkter, som vi mener 

er vigtigst at fokusere på i 
den kommende tid. Nu skal 
vi kigge nærmere på hver af 

kontaktpunkterne for at finde 
ud af, hvad vi allerede gør godt, 

hvad vi skal gøre mere af og 
hvad vi kan gøre endnu bedre.”

• Post-its
• Kuglepenne/blyanter
• Kortlægningsboardet

I HAR BRUG FOR:

NB!



PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0
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8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

Vi tiltaler 

patienterne 

ved navn

Vi tager os god 

tid til at 

forklare

proceduren

Modtagelse 
før operation

Overflytning  
til anden  
afdeling

Patient der 
ikke kan 
finde vej

10 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Formål: At sætte fokus på hvilke handlinger, rutiner og vaner, der 
allerede er med at skabe en god serviceoplevelse for hvert af de udvalgte 
kontaktpunkter. 

Hvad: Kortlægning i grupper med efterfølgende deling i plenum.

Hvordan: Gå sammen i små grupper (2-3 personer). Find flest mulige 
konkrete eksempler på, hvad I allerede gør, der er med til at skabe en god 
serviceoplevelse. Arbejd med et kontaktpunkt ad gangen. 

Husk, at små ting også er vigtige. Noter eksemplerne på post-its og vær så 
konkret som muligt. 

En fra hver gruppe placerer deres post-its på boardet og læser højt, hvad de 
har skrevet. 

Øvelse B3: Vores fokusområder: Hvad gør vi godt allerede? 
Tid: 20 min.
Drøftelse: Hvad gør vi allerede, der er med at skabe en god serviceoplevelse?

• Forbered nogle gode eksempler, 
som du kan byde ind med til 
sidst. Dette er en god anledning 
for dig som leder til at anerkende 
medarbejderne i dit afsnit.

• Sørg for, at eksemplerne bliver 
så konkrete som muligt: Hvis 
nogen har skrevet ”Vi er gode til at 
kommunikere med hinanden”, kan 
du hjælpe vedkommende med 
at gøre det mere konkret ved at 
spørge: ”Hvordan kommer dette til 
syne i hverdagen?”. Bliv ved med 
at spørge ind, indtil I har et konkret 
eksempel.

GODE RÅD TIL DIG 
SOM  FACILITATOR:

FORSLAG TIL 
AFRUNDING PÅ ØVELSEN:

”Nu har vi kigget på alle de ting, vi allerede 
er rigtig gode til. Her er der meget at 

bygge videre på. Men hvilken karakter 
vil vi egentlig give os selv i forhold til de 
forskellige fokusområder? Det skal vi 

arbejde med i næste øvelse.”

20

• Post-its
• Kuglepenne/blyanter
• Kortlægningsboard

I HAR BRUG FOR:



PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0
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2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0
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2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

Om 3 mdr.

15

I dag

Om 3 mdr.

I dag

Modtagelse 
før operation

11 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

• Post-its
• Kuglepenne/blyanter
• Ark med klistermærker
• Kortlægningsboard

• Vent med at sætte din markering til 
sidst, så din markering ikke påvirker 
deltagernes.

• Hvis der er stor spredning på 
markeringen af, hvor I er i dag og/
eller om tre måneder, kan du bede 
deltagerne, der har sat deres 
markering meget højt eller lavt, om 
at uddybe deres opfattelse.

Formål: At skabe et fælles billede af, hvor I er i dag, og en fælles målsætning 
for, hvor I ønsker at nå hen om tre måneder.

Hvad: Markering på skalaen for hvert af de udvalgte kontaktpunkter i plenum.

Hvordan: 
Hver deltager markerer med et klistermærke, hvor han/hun synes, I er i dag for 
hvert af de tre udvalgte kontaktpunkter. Det må gerne foregå på samme tid.

Når alle har sat deres markering, opsummerer du den gennemsnitlige 
markering for ”i dag” for hvert kontaktpunkt. Sæt en post-it for at markere jeres 
gennemsnit (”i dag”).

Derefter bliver I i fælleskab enige om, hvor meget I ønsker at løfte jer de 
kommende tre måneder. Marker jeres ambition på skalaen med en post-it 
(”om 3 mdr.”)

Øvelse B4: Vores målsætning
Tid: 15 min.
Drøftelse: Hvor gode er vi i dag til at yde en god service i hvert af de tre 
udvalgte kontaktpunkter, og hvor meget bedre vil vi være om tre måneder?

GODE RÅD TIL DIG 
SOM  FACILITATOR:

I HAR BRUG FOR:

FORSLAG TIL 
AFRUNDING PÅ ØVELSEN: 

”Nu har vi kigget på, hvor 
gode, vi synes, vi er til at levere 

en god serviceoplevelse i 
[kontaktpunkt 1], [kontaktpunkt 

2] og [kontaktpunkt 3] – og 
også på, hvor meget bedre, vi 
synes, vi skal være blevet om 

tre måneder fra nu. Men hvordan 
gør vi det så? Det kigger vi på i 

næste øvelse.”



PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

10

8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0
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8

6

4

2

Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)

0

INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

Vi tager os god 

tid til at 

forklare

proceduren

Undgå at bruge 

for mange 

fagtermer

25

Om 3 mdr.

I dag

Om 3 mdr.

I dag

Om 3 mdr.

I dag

Modtagelse 
før operation

Overflytning  
til anden  
afdeling

Patient der 
ikke kan 
finde vej

12 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Formål: At sætte fokus på hvilke handlinger, rutiner og vaner, der skal 
til for at skabe en endnu bedre serviceoplevelse for hvert af de udvalgte 
kontaktpunkter. 

Hvad: Drøftelse i grupper, efterfulgt af drøftelse i plenum. 

Hvordan: Gå sammen i små grupper (2-3 personer). 
Find flest mulige konkrete ideer til, hvad I kan gøre for at skabe en endnu bedre 
serviceoplevelse. Arbejd med et kontaktpunkt ad gangen. Husk, at små ting 
også er vigtige. Noter eksemplerne på post-its og vær så konkrete som muligt. 

En fra hver gruppe placerer deres post-its på boardet og læser højt, hvad de 
har skrevet. 

Øvelse B5: Hvad gør vi bedre i fremtiden?
Tid: 25 min.
Drøftelse: Hvad skal der til for, at vi leverer en forbedret serviceoplevelse 
om tre måneder for hvert af de tre udvalgte kontaktpunkter?

• Forbered nogle gode eksempler, 
som du kan byde ind med til sidst.

• Sørg for, at eksemplerne bliver så 
konkrete som muligt: Hvis nogen 
har skrevet ”Vi skal være bedre til 
at kommunikere”, kan du hjælpe 
vedkommende med at gøre 
det mere konkret ved at spørge: 
”Hvordan skal dette komme til syne i 
hverdagen?”. Bliv ved med at spørge 
ind, indtil I har et konkret eksempel.

GODE RÅD TIL DIG 
SOM  FACILITATOR:

• Post-its
• Kuglepenne/blyanter
• Kortlægningsboard

I HAR BRUG FOR:

FORSLAG TIL AFRUNDING PÅ ØVELSEN: 
”Nu har vi kigget på alle de ting, vi gerne vil blive bedre til. I den 

næste øvelse, som vi skal lave [nu/næste gang], skal vi blive enige 
om hvilke ting, vi helt konkret vil gøre for at  skabe en endnu bedre 
serviceoplevelse for hvert af de tre kontaktpunkter, vi har udvalgt.”



VORES FOKUS
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Næste møde:

God service og imødekommenhed gør, at vores patienter og pårørende føler sig godt behandlede. Vores nærvær gør en forskel.  
Patienterne skal opleve, at vi tager hånd om dem – de skal føle sig ventede og velkomne. Vi vil skabe tryghed og god service ved at  
arbejde med følgende fokusområder:

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

30
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Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig?

1 2 3

Første møde: 30 minutter. Prioriter 5-6 handlinger for hvert kontaktpunkt fra de ideer I fik i forrige øvelse “Hvad kan vi gøre for at nå vores mål” på 
Kortlægningsboardet. Flyt dem til “Hvad vil vi”. Prioriter og flyt et par handlinger I vil gå i gang med med det samme til “Hvad er vi i gang med”.  
Angiv en eller flere ansvarlige og en deadline. Aftal dato for næste gang I mødes om Vores Fokus. 

Efterfølgende møder: ca. hver 14. dag, 15-20 minutter. Start med at kig på “Hvad er vi i gang med?”. Hvad kan I afslutte?  
Bliv så enige om hvilke handlinger I vil arbejde videre med til næste gang I mødes.  

20

30

I modtagelsen I spisesituationen I afsnittet

Ønsker I at integrere dette 
på driftsmålstyringstavlen se 
nærmere næste side.

Overflytning 

til anden 

afdeling

Modtagelse 

før operation

Patient der ikke 

kan finde vej

13 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

• Sørg for at være så konkret 
som muligt.

• Fejr jeres successer 
undervejs.

• Du kan med fordel finde 
en i afsnittet, der kan 
hjælpe dig med at afholde 
de løbende fokus-board 
øvelser.

• Orienter dig i hvilke 
supplerende værktøjer, 
du har til rådighed, der 
kan være gavnlige i jeres 
opfølgning (s. 17).

Øvelse C: Vores fokus fremadrettet
Tid: 30 min.
Løbende opfølgning: Hvad skal vi sætte fokus på for at forbedre 
serviceoplevelsen for hvert af de udvalgte kontaktpunkter?

Formål: Løbende at sætte fokus på de handlinger, rutiner og vaner, der skal 
til for at skabe en endnu bedre serviceoplevelse for hvert af de udvalgte 
kontaktpunkter.

Format: Fortrykt board, der kan hænge et sted, hvor alle kan se det, fx i 
personalerummet eller lign.

Hvad: Drøftelse i plenum. Løbende opfølgning og evaluering på de initiativer og 
handlinger, I kom frem til på kortlægningsboardet. 

Hvordan: 
Første runde: Skriv de tre udvalgte kontaktpunkter i de tre tomme felter 
på fokusboardet under ”Hvad vil vi?” og sæt alle de post-its, som I lavede 
i sidste øvelse under ”Hvad vil vi gøre for at nå i mål?” under de respektive 
kontaktpunkter.

Prioriter derefter nogle få aktiviteter, I vil gå igang med allerede nu, og som I 
kan nå at gennemføre eller igangsætte, inden I mødes næste gang. Sæt en 
tovholder på hver aktivitet. Sæt de tre udvalgte aktiviteter ind i de tomme 
felter på fokusboardet under ”Hvad er vi i gang med?”. Bliv enige om, hvornår I 
følger op.

Efterfølgende ugemøder (ca. hver 14 dag): 
Gør status på de aktiviteter, I har haft gang i, siden I var samlet sidst. Flyt 
afsnittets aktiviteter ned i ”Hvad har vi opnået”. Bliv enige om, hvornår I følger 
op.

Udvælg nye aktiviteter fra feltet ”Hvad vil vi?” og flyt dem til det ledige felt 
under ”Hvad er vi i gang med?”.

GODE RÅD TIL DIG 
SOM  FACILITATOR:

Denne øvelse laves efter og i sammenhæng med de to indledende øvelser (A+B).!

• Post-its
• Kuglepenne/

blyanter
• Fokusboard

I HAR BRUG FOR:

FORSLAG TIL 
AFRUNDING PÅ ØVELSEN: 

”Nu er vi nået så langt, at vi kan 
begynde at sætte handling 

bag vores mål om at forbedre 
serviceoplevelsen her i vores 

afsnit. Vi har fået konkretiseret, 
hvad der skal til for at nå i mål, 

og vi har fået sat navne på dem, 
der skal hjælpe os med rent 

faktisk at gøre det, vi har aftalt. 
Nu skal vi hver især ud og være 

med til at få det til at ske.”



Integration til driftsmålstyringstavlen

VORES FOKUS

H
VA

D
 H

A
R

 V
I O

P
N

Å
ET

?

Næste møde:

God service og imødekommenhed gør, at vores patienter og pårørende føler sig godt behandlede. Vores nærvær gør en forskel.  
Patienterne skal opleve, at vi tager hånd om dem – de skal føle sig ventede og velkomne. Vi vil skabe tryghed og god service ved at  
arbejde med følgende fokusområder:

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

30
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Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig?

1 2 3

Første møde: 30 minutter. Prioriter 5-6 handlinger for hvert kontaktpunkt fra de ideer I fik i forrige øvelse “Hvad kan vi gøre for at nå vores mål” på 
Kortlægningsboardet. Flyt dem til “Hvad vil vi”. Prioriter og flyt et par handlinger I vil gå i gang med med det samme til “Hvad er vi i gang med”.  
Angiv en eller flere ansvarlige og en deadline. Aftal dato for næste gang I mødes om Vores Fokus. 

Efterfølgende møder: ca. hver 14. dag, 15-20 minutter. Start med at kig på “Hvad er vi i gang med?”. Hvad kan I afslutte?  
Bliv så enige om hvilke handlinger I vil arbejde videre med til næste gang I mødes.  

20

I modtagelsen I spisesituationen I afsnittet

A
kt

io
nk

or
t Problem: Ansvarlig:

Beskrivelse af aktion: Deadline:

Bente 
Hansen

1/7 2015

14 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

Hvis I allerede arbejder med driftsmålstyringstavler, kan I, hvis I ønsker det, 
integrere jeres igangværende handlinger fra “Hvad er vi i gang med” direkte på 
driftsmålstyringstavlen under punktet “Aktion” ved at flytte jeres post-its. 

Hvis I arbejder med aktionskort, kan I skrive jeres handlinger direkte på 
aktionskort. I kan undlade at udfylde “Problem” feltet. 



HVAD SKAL DER TIL, FOR AT I KAN GIVE EN GOD SERVICEOPLEVELSE?             

10
10 minutter: Gå sammen to og to.  
Hvilke ord definerer god service hos jer? Markér det ord, I mener, definerer det bedst, eller skriv nogle nye.

20 20 minutter: Gå sammen to og to.
Find et par konkrete eksempler for hvert spørgsmål. Hvert par deler 1-2 gode eksempler i plenum.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

Patienterne skal føle sig ventede, velkomne og godt behandlede. Derfor sætter vi fokus på god service. Øjenkontakt, en hjælpende hånd, smil 
og venlige ord. Nærvær og imødekommenhed gør en stor forskel. Når vi lytter og viser opmærksomhed skaber vi tryghed, tilfredshed og bedre 
behandlingsresultater. Men hvad er god service hos jer? Hvad kendetegner en god dialog med patienter og pårørende? Hvad kan I gøre, for at 
de føler sig velkomne og taget hånd om? Brug øvelsen til at definere, hvad god service er hos jer.

GOD SERVICE I AFSNITTET

HVORNÅR FIK DU SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

INSPIRATION:
Hvilke ord bruger I allerede?  

Mangler der nogle, kan I  
tilføje jeres egne.

SamarbejdeKlar kommunikation Sammenhæng

ForventningsafstemningAnsvar Inddragelse

Respekt

INSPIRATION:
Tænk fx over sidste gang, 
du havde en god service-
oplevelse i en butik, på en 
rejse eller en restaurant.

Imødekommenhed Nærvær

INSPIRATION: 
Fremhæv en kollega for,  

hvordan han eller hun gav en 
god serviceoplevelse til dig,  
en patient eller pårørende.

Hvorfor var det en god oplevelse? 

HVORNÅR GAV DU ELLER EN KOLLEGA SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

Hvorfor var det en god oplevelse? 

PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?

KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                        KONTAKTPUNKT                      KONTAKTPUNKT                       KONTAKTPUNKT                          KONTAKTPUNKT

HVAD SKABER GOD SERVICE?

60

60
1. 2. 3. 

1. 2. 

20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?

MÅL
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Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING
VORES FOKUS
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Næste møde:

God service og imødekommenhed gør, at vores patienter og pårørende føler sig godt behandlede. Vores nærvær gør en forskel.  
Patienterne skal opleve, at vi tager hånd om dem – de skal føle sig ventede og velkomne. Vi vil skabe tryghed og god service ved at  
arbejde med følgende fokusområder:

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

30
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Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig?

1 2 3

Første møde: 30 minutter. Prioriter 5-6 handlinger for hvert kontaktpunkt fra de ideer I fik i forrige øvelse “Hvad kan vi gøre for at nå vores mål” på 
Kortlægningsboardet. Flyt dem til “Hvad vil vi”. Prioriter og flyt et par handlinger I vil gå i gang med med det samme til “Hvad er vi i gang med”.  
Angiv en eller flere ansvarlige og en deadline. Aftal dato for næste gang I mødes om Vores Fokus. 

Efterfølgende møder: ca. hver 14. dag, 15-20 minutter. Start med at kig på “Hvad er vi i gang med?”. Hvad kan I afslutte?  
Bliv så enige om hvilke handlinger I vil arbejde videre med til næste gang I mødes.  

20
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Ultrakort gennemgang af teamøvelsen trin-for-trin – kan bruges til at 
genopfriske hukommelsen efter en pause og som en hurtig genvej til 
øvelserne under workshoppen. 

OVERSIGT OVER ØVELSER

GOD SERVICE 
I AFSNITTET

KORTLÆGNING VORES FOKUS

Uddybende informationer 
og tips og råd til de 
enkelte øvelser finder du 
på de forrige sider.

!

Del 1: 10 minutters refleksion 

og 10 minutters deling i plenum. 

Gå sammen i små grupper 

(2-3 personer).

Del 2: 10 minutters øvelse og 

drøftelse i plenum. Gå sammen 

i små grupper (2-3 personer).

• Forbered et par gode 

eksempler til inspiration.

• Stil uddybende spørgsmål 

ifbm. deling i plenum, fx:

”Hvorfor var dette en god 

serviceoplevelse?” 

”Hvad, tror du, gjorde en 

forskel?” 

”Hvad gjorde vedkom-

mende/din kollega/du, 

der gjorde en forskel?”

Kvikguide til de tre øvelser 

Du kan med fordel printe 
flere eksemplarer af denne 
kvik-guide ud og dele ud til 

deltagerne, så de kan følge med 
i forløbet undervejs 

i jeres seance”. 

30
Tid: I alt 30 minutter. Tid: 2 x 60 min.

60 30
Tid: I alt 30 minutter.

• Print boardet ud i A3. Du 

finder det på intranettet 

under Ventet & velkommen. 

Print så der er til hver anden 

eller hver tredje deltager 

afhængigt af, hvor mange 

små grupper du vil lave.

• Kuglepenne/blyanter.

I HAR BRUG FOR:

Del 1: Gå sammen i små grupper (2-3 personer). Noter på 

post-its alle de kontaktpunkter, jeres patienter har med jer. 

Ét kontaktpunkt pr. post-it. Del på boardet.

Del 2: Prioriter de tre kontaktpunkter, I ønsker at fokusere 

på at forbedre. Skriv dem på en post-its og placer dem på 

boardet.

Del 3: Gå sammen 2-3 personer. ”Hvad gør vi 

godt allerede?”. Find konkrete eksempler for hvert 

kontaktpunkt. Del i plenum.

Del 4: Alle markerer hvor på skalaen, de mener, I er i 

dag. Find jeres gennemsnit og marker jeres 3 måneders 

ambition.

Del 5: Gå sammen 2-3 personer. ”Hvad gør vi bedre i 

fremtiden?”. Find konkrete eksempler. Del i plenum.

• Post-its

• Kuglepenne/blyanter

• Kortlægningsboard

• Ark med klistermærker

I HAR BRUG FOR:

• Prioritér 5-6 idéer pr. 

kontaktpunkt fra listen 

”Hvad gør vi bedre i 

fremtiden?” og placér dem i 

”Hvad vil vi?”.

• Bliv enige om første skridt 

på de enkelte aktiviteter/ 

initiativer. Noter dem på 

post-its og placer dem i 

”Hvad er vi i gang med?”

• Skriv en tovholder på hvert 

initiativ.

• Bliv enige om, hvornår I 

følger op.

• Skriv det på en post-it og 

hæng den på boardet.

• Post-its

• Kuglepenne/blyanter

• Fokusboard

I HAR BRUG FOR:
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Gode råd til dig som facilitator

Forberedelse er afgørende for at opnå gode resultater med workshoppen. 
Forvent at bruge ca. en time på at forberede workshoppen. Forventningerne 
til din forberedelse er, at du har fokus på den dialog, du skal have med dine 
medarbejdere. Det vil sige, at du skal have gennemtænkt workshoppen, din 
rolle og hvordan afsnittet kan få mest muligt ud af workshoppen.

De tre øvelser er baseret på en løsningsorienteret tilgang. Det betyder, at 
workshoppen skal holdes i en positiv og konstruktiv stemning med fokus på 
løsninger og på at gøre mere af det, der allerede virker.
• Som facilitator er det en af dine primære opgaver at holde 

opmærksomheden på det, som I kan gøre noget ved. Sørg for, at I ser på de 
ting, som I selv har mulighed for at ændre, frem for alt det, der ligger uden 
for jeres rækkevidde.

• Ved først og fremmest at holde fokus på de små, konkrete og mulige 
handlinger, øges motivationen og handlekraften blandt medarbejderne, og 
de føler lettere et medejerskab i forhold til at opnå fælles mål.

Det kan være en krævende opgave at facilitere en workshop. Afhængigt af 
erfaring og stemningen i enheden, kan du få brug for at kunne fokusere 100 
procent på denne opgave. Hvis det er tilfældet, kan det være en hjælp at 
udnævne en tidsansvarlig, der kan hjælpe dig med at holde tiden i de enkelte 
opgaver. Det kan også være nyttigt at udnævne en, der sørger for at skrive ned, 
hvad du eventuelt lover undervejs, så du kan huske det efterfølgende. Det kan 
være noget, du vil følge op på eller sætte i gang som opfølgning på workshoppen.

Et par gode råd til din forberedelse:
• Forbered dig på, hvordan du vil indlede workshoppen. Hvorfor er I samlet, 

og hvorfor er det arbejde, I skal i gang med, så vigtigt? Hent evt. støtte og 
inspiration i den introducerende powerpoint eller i Ventet & Velkommen 
filmen, som begge kan bruges til at indlede workshoppen. Begge dele kan 
findes på intranettet under ”Ventet og Velkommen”.

• Forbered konkrete og relevante eksempler, når det er muligt. De er gode at 
have i baghånden og kan være svære at finde frem til på stedet.

• Tænk workshoppen igennem, og lav tjeklister til dig selv. Hvad vil du gerne 
omkring i hver opgave? Det giver mulighed for at sikre, at du også kommer 
det undervejs i workshoppen.

• Undlad at afbryde.
• Lyt – der er noget vigtigt i alle 

udsagn.
• Tydeliggør, at du har hørt det, der 

bliver sagt.
• Tjek, at din tolkning er korrekt.
• Sørg for, at alle kommer til orde.
• Træf fælles beslutninger.
• Lad som udgangspunkt gruppen 

blive enige og lave fælles 
prioriteringer – det giver incitament 
til at følge det til dørs.

• Korriger kun nødtvunget.
• Stil spørgsmål i stedet for at styre 

gruppen i en bestemt retning.
• Undlad at dømme, om noget er 

rigtigt eller forkert.
• Hvis du er uenig, så sig, at du er 

uenig.
• Lad det ikke blive personligt  

– hold øjnene på bolden.
• Beslut dig for, hvad der er til debat, 

og hvad ikke er.
• Beslut dig for, hvordan du vil 

håndtere potentielle negative 
reaktioner.

GODE RÅD TIL 
FACILITERINGEN:

!



Værktøjerne kan hentes på intranet-
tet under ”Ventet og Velkommen”.
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En værktøjskasse med konkrete metoder til bedre service og imødekommende patientdialog. Orienter dig evt. i 
værktøjskassen for at se, om der er værktøjer, I med fordel kan benytte forud for workshoppen, eller som opsamling 
og/eller støtte til det videre arbejde. 

TAG TEMPERATUREN PÅ DIT 
AFSNITS SERVICEKULTUR

Brug eksisterende data til at 
identificere udfordringer og opstille 
mål for afdelingens eller afsnittets 
arbejde med servicekulturen og 
patientkommunikationen.

En nem vej til indsigt i patienternes 
oplevelse af service og 
kommunikation.

Lyt til patienterne og få en dybere 
forståelse af deres oplevelser. 

Værktøjskassen – en oversigt over øvrige redskaber

FEEDBACKPOSTKORT FEEDBACKMØDE

ROLLESPIL 
- HVIS JEG VAR PATIENT

En øvelse, der skaber refleksion 
om service ved at sætte sig i 
patientens sted.

Vis film med patienter som afsæt til 
dialog om jeres patientrelationer.

PATIENTEN FORTÆLLER 
– FILM SOM ØJENÅBNER

Brug PDSA-cirklen til at afdække 
forbedringspotentialer og lave 
systematiske forbedringer.

GIV SERVICEN OG PATIENT-
DIALOGEN ET VRID MED 
PDSA-CIRKLEN

KOLLEGIAL FEEDBACK
(EFTERÅR 2015)
En metode, hvor kolleger 
støtter hinanden i at forbedre 
servicekulturen og dialogen 
med patienterne.

FISKEBENSDIAGRAMMET

En årsagsvirkningsmetode til at 
komme i dybden med baggrunden 
for et problem/en udfordring.

Få et åbent, venligt og 
imødekommende kropssprog via et 
observationsskema, film og dialog.

GØR DIT KROPSSPROG 
IMØDEKOMMENDE

• Test
• Refleksionsøvelse

E-LÆRINGSVÆRKTØJER
(EFTERÅR 2015)


