
Hvordan får vi mere 
meningsfulde, involverende 
og udbytterige møder i 
vores praksis? 



En mødesituation



Karikaturen

• Ceremonielle møder

• Følger talelisten

• Samme dagsorden fra gang til gang

• Mødeleder er ordstyrer (Tak for god ro og orden)

• Samme bordopstilling og servering hver gang

• Samme plenummetode

• Ubrudt talestrøm (ordet frit)

• Tændte mobiltelefoner eller pc’ere

• Uforberedte deltagere

• Kommer for sent/går før tid

• Ikke alle ledere deltager

• Man fanges af indholdet (og glemmer processen)



Uvaner i mødet

• For få (= de samme) har udtrykt sig

• For få er blevet hørt

• Mere diskussion end refleksion og dialog

• Der køres ud af tangenter

• Snak i øst og vest

• Personlige kæpheste rides

• For mange løse ender

• Pseudo enighed

• Hjørnespark, rundkørsel



Grundlæggende forhold

• Er formålet med det enkelte faste møde beskrevet?

• Er deltagerkredsen relevant?

• Er rammerne passende?

• Er indholdet relevant?

• Evaluerer vi jævnligt mødestrukturen og -kulturen?



Dagsorden - Et (skræk)eksempel

• Forslag til dagsorden til IS-møde d. 23. september 2015

1. Sygeplejerske. Hvem vælger vi? Vi skal ringe til X.
2. Flytning, er der noget vi skal søge for efter mødet med B 
og L
3. Økonomien
4. Hvem kontakter Tryg omkring forsikringsmøde senere 
på året?
5. Intern handel?
6. Kalender: Skal jeg droppe aftalte sygebesøg når vi nu 
"kun" er 3 om onsdagen i fælles akut. Julen:jeg vil gerne 
lave kalenderen.
7. Eventuelt

• Underskrevet partner YY



Den gode dagsorden

Punkt 
nr. 

Tydelig(t) 
overskrift/emne/ 
spørgsmål. Orientering 
(O), drøftelse (D), 
beslutning (B)

Metode Tid afsat 
(estimeret)

Oplæg/ 
ansvarlig

Konklusion el. beslutning. Hvad 
besluttes?
Hvem gør hvad?
Opfølgning?

Husk: Det vigtigste 
først

Husk: Opfølgning på 
beslutninger

Husk møde-evaluering



Hvordan skal jeg/vi prioritere?

Haster
Haster 
ikke

Meget vigtigt

Mindre vigtigt



Den berigende proces

• Vær sikker på, hvad det er der skal drøftes/besluttes

• Skabe plads til den enkelte (fx: tavs refleksion 2 – 3 
min.)

• Runde: Undersøge, udforske hinandens positioner: 
Lad være at mene noget/gå i rette med eller markere 
uenighed (fra ja…men til ja…og)

• ‘Følges ad’ (nu ser vi på facts…nu kommer vi med 
løsningsmuligheder…nu vurderer vi 
løsningsmuligheder…nu forhandler vi osv)



Den berigende proces II

• Opsummere løbende – markere overgange

• Få deltagerne til at koble sig på hinandens 
synspunkter

➢Dæmpe de meget talende (venligt) og kalde de mere 
stille frem

➢Summe to og to eller trio-samtale: Fortæller, spørger, 
sekretær på skift.. Melde hovedpunkter tilbage

➢Brug gerne ‘Post – it, flipover – visuelle stilladser

➢Lave time out som fast procedure OG hvis processen 
skrider



Alternative mødeformer

• Stående møde

• Fjerne bordene – sidde i rundkreds

• Indlægge en walk & talk

• Summe to og to

• Interviews i trioer – samlet tilbagemelding

• Mødet på midten

• Idé-stafet



Kaizen - møder

Afsluttede

Igangværende Prioriterede

Ideer, forslag, 
problemstilling 
(”venteplads”)

Opgave

Navn

Dato

Opgave

Opgave 

Status

Andet 
‘rum’



Måder at afslutte mødet på:

Her er én model (classic):

…..

13. Evt.

Her er en anden:

Hvad fungerede godt på dette møde? 

Hvad tager du og jeg mig med fra mødet?

Hvad gjorde mødeleder/facilitator godt?

Hvordan bidrog jeg selv til det gode møde?

Hvad kunne vi gøre anderledes næste gang?



GRUPPEDYNAMIKKER                                
– hvorfor fejler grupper ofte ift. at skabe 

udvikling, forandring og innovation?   
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GRUPPEKONFORMITET 
– EN ”NATURKRAFT”                         

• Solomon Asch’ konformitets forsøg
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https://www.youtube.com/watch?v=qA-
gbpt7Ts8

https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8


GRUPPEPRES KAN ÆNDRE INDIVIDETS 
OPFATTELSE AF VIRKELIGHEDEN…

▪ …uden at den 
enkelte er klar 
over det

▪ Overbevist om at 
man selvstændigt 
er nået frem til sit 
eget svar (som 
tilfældigvis ligner 
de andres)

▪ ”Smerten ved 
selvstændighed”
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▪ Gruppemedlemmer deler 
ikke deres viden, fordi de 
tror, at de tager fejl

▪ ”Han ved hvad han taler 
om for han er jo chef” 

▪ ”Hvis flertallet mener det, 
er det nok rigtigt”

▪ Gruppemedlemmer vælger 
tavshed for at undgå 
sociale ”straffe”

▪ ”Kan det betale sig at gøre 
chefen ked af det eller 
vred?”

Informations-signaler Socialt pres

GRUPPENS ”SKJULTE PROFILER” – HVORFOR 
SKJULER MAN SIN VIDEN?
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UHENSIGTSMÆSSIGE 
GRUPPEDYNAMIKKER –

”SYMPTOMER”, DER KRÆVER 
OPMÆRKSOMHED:

1. ”Happy talk” – overdreven optimisme

2. Konformitetspres: Uenighed/kritik 
undertrykkes

3. Bortforklaring af faresignaler

4. Lynhurtig enighed om svære beslutninger

5. Manglende informationsdeling/selvcensur: 
Ensidigt fokus på det vi allerede ved

6. De samme siger noget hele tiden

7. ”Glorie-effekt”: Dem med anciennitet/status 
får særlig opmærksomhed

8. Polarisering: Diskussionen bliver hurtigt 
sort/hvid
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Møde spild – det koster….

• 7 mødedeltagere

• Mødes 1 x pr. måned i 1,5 timer

• Mødet starter 10 min for sent og kører i tomgang i 10 
minutter

• 20 min x 12 x 7 = 1.680 spildte minutter/år = 112 
konsultationer á 15 min.

• Omregnet til kr., (eller fritid) = ??



Afsluttende dialog 

• Individuel refleksion:
• Hvordan kan vi især forbedre vores møder? 

• Drøft forbedringsforslag med din sidemakker

• Beslut dig for én ting, som du vil afprøve:
• Hvornår
• Hvem er tovholder på at det kommer til at 

ske?
• Hvornår vil I evaluere nytten?



Klar til forandring

Giver det mening?        
0………………………10

Føler jeg mig motiveret?            
0………………………10

Vilje/færdighed til at handle?        
0………………………10

Hoved

Hjerte

Ben



CUBION er et konsulenthus, der 
arbejder med mennesker i 
organisationer. I samspil med 
vores kunder hjælper vi med at 
udvikle den viden, den 
organisation og det lederskab, der 
gør en forskel.


