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TEMADAG 2. januar 2018: 
Inspireret af et oplæg fra Middelfart Sparekasse 

”Hvordan forbliver vi på toppen?” 
drøftede alle medarbejdere spørgsmålet: 

Hvordan kan vi styrke kulturen, så vi 
kan fastholde og rekruttere de bedste 

medarbejdere?

Faktaboks
Input fra tværgående 
gruppearbejde indsamles og 
drøftes i LMU, hvor det blev 
besluttet at afdelingsledelsen (AL) 
skulle nedsætte en Kulturgruppe, 
der skal iværksætte Kulturarbejdet



Kulturgruppen sætter retning (2018)
• Kulturgruppen nedsættes: 19 udpegede kulturambassadører

• Afdelingsledelsen, 4 læger (1 TR) , 4 afdelingssygeplejersker,                          
6 sygeplejersker (1 TR) , 2 lægesekretærer , 1 klinisk sygeplejespecialist

• Kulturgruppens opgaver

• Drøfter input fra temadagen og definerer, at formålet med kulturarbejdet, 
er at sætte retning for, hvordan vi gerne vil tale og samarbejde med 
hinanden i afdelingen. 

• Udvælger 5 værdiord, der definerer ”Sådan vil vi gerne være!”
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Sammenfatning af de lokale drøftelser



Formålet med kulturarbejdet

• Medarbejdernes samarbejde og indbyrdes samtaler har 
betydning for, at vi kan tilbyde excellent behandling og pleje til 
vores patienter og deres pårørende.

• Kulturarbejdet er iværksat for at italesætte og markere 
vigtigheden af de interkollegiale værdier:

• Værdierne sætter retning for vores interkollegiale samarbejde   
og samtaler i hverdagen.



1. produkt
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• Målet er at værdierne bruges i hverdagen

• Kulturgruppen beslutter, at involvere flest mulige 
medarbejdere i drøftelse af, hvad der skal til for 
at pjecen bruges i hverdagen



Fælles kulturtiltag i 2019

• Tværfaglige møder med min. kulturambassadører + udvalgte 
læger afholdes min. 2. pr. år

• Drøfte og anvende "Sådan vil vi gerne være!"

Tværfaglige kulturmøder

• Kulturpostkasse i alle afsnit og i konferencen

Kulturpostkasse

• Udvikling af værdikompas

• Poster til personalerum i alle afsnit

Poster med værdilogo 

• Hvert afsnit indsender min. én værdi-historie 

Knoglepressen bringer gode værdihistorier

• Afholdes i uge 41 og drives lokalt, men med fælles koordinering 
og fælles optakt 

Kulturuge



”Interaktivt” Værdikompas







Evaluering af kulturarbejdet
FORMÅL: 
• At undersøge om personalet oplever, at Kulturarbejdet 

har haft effekt på det kollegiale samarbejde, herunder
• Efterlevelse af de 5 værdier 

• Kollegial feedback

• Håndtering af afbrydelser

METODE:

• Før- og eftermåling via elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse

Nov.Okt.



Deltagende personale 
Tabel 1. Deltagende personale – opdelt i Del 1 og Del 2

Del 1 (apr-maj) Del 2  (okt.-nov.)

Inviterede 152 158

Antal svar n=123 n= 114 

Svarprocent 81% 72%

Fordeling pr. faggruppe             Oplyst i andel (%) efterfulgt af antal (n)

Sygeplejerske/SSA 62% (n=76) 65% (n=74)

Læge 23% (n=28) 19% (n=22)

Sekretær 9% (n=11) 9% (n=10)

Andet 7% (n=8) 7% (n=8)

Fordeling pr. afsnit                      Oplyst i andel (%) efterfulgt af antal (n)

Ambulatorium 20 % (n=17) 16% (n=15)

Sengeafsnit 34% (n=30) 37% (n=34)

Operationsafsnit 15% (n=13) 15% (n=14)

Dagafsnit 22% (n=19) 24% (n=22)



Ingen brændende platform

Kollegernes samarbejde og samtaler



De tre indsatsområder

1:

2: 

3:

Personalets svar vedr. hvert indsatsområde er er omregnet til Index 100 (0-100). 
RØD = 0-59, GUL = 60-69 og GRØN = 70-100. 
Farvekoden gul og rød viser mulige indsatsområder.



1: Kollegernes efterlevelse af 
de 5 værdier

Mine kolleger:



2: Kollegial feedback



3: Afbrydelser

Bag resultaterne ligger store lokale forskelle mellem afsnit og faggrupper
=> Behov for at iværlsætte lokale indsatser 



Mest forstyrrende afbrydelse?

De ovenstående situationer, hvor afbrydelser særligt bør undgås, 
er udledt af personalets fritekst-svar i del 2



Konklusion
Langt de fleste personaler oplever forbedringer vedr.: 

• Kollegialt samarbejde & omgangstone

• Kollegernes efterlevelse af de 5 værdier

• At give/modtage kollegial feedback

• Håndtering af afbrydelser
• Omfanget af afbrydelser blev dog ikke reduceret, særligt så vi store 

variationer mellem afsnit + faggrupper. Behov for lokale indsatser. 



• Fokus på reduktionen af forstyrrende afbrydelser og oplevelsen af at 
afbrydelserne besværliggør arbejdet                                                
(Afbryd mindst muligt under patientsamtaler). 

• Derudover lokale indsatser

Afbrydelser- et fællesfokusområde med lokale indsatser

• "Sådan vil vi gerne være!" italesættes til alle ansættelsessamtale og 
indgår som en fast del af introduktionen                                          
(både på afdelingsniveau og lokalt)

Ansættelse & intro af nye medarbejdere

• Fortsætter i 2020 (min. 2 møder pr. år.) Aflyst pga. COVID-19

Tværfaglige kulturmøder i alle afsnit

• Fastsættes til uge 41. Aflyst pga. COVID-19

Kulturuge

Fælles kulturtiltag i 2020

2022: Kulturmøder genopstår og afholdes igen 


