
Fællessamling kl. 12   
- Et redskab til at støtte faglig formidling, samarbejde og kommunikation 

Anette Wulff,  Misbah Nazir og Jane Koch 

Afsnit 310, Ortopædkirurgisk Afdeling,  Amager og Hvidovre Hospital 

Gennem en demokratisk aktionsproces har afsnit  

310 arbejdet med fagligt fællesskab og udviklet et 

konkret initiativ: fællessamling kl. 12, som ledes af 

en tovholder og faciliteres via whiteboardtavle. 

Formål, niveau 1: 

• At samle op og koordinere plejen for resten af 

dagen. 

• Få overblik over uafklarede plejeopgaver og 

afklare hvem der har brug for hjælp.  

• At planlægge næste dags organisering af plejen. 

Formål, niveau 2:  

• At skabe klare samarbejdsaftaler ved, at 

processen og formen for samlingen er tydelig og 

kendt for alle. Aftalerne handler om, hvordan 

medarbejderne kommunikerer med hinanden 

under samlingen, formidler viden og 

informationer. 

• skabe rum for læring gennem faglige spørgsmål 

og refleksioner og indgå aftaler om kollegial 

assistance. 

 

 

En arbejdsgruppe bestående af tre 

medarbejdere har i samarbejde med 

Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed 

udviklet initiativet gennem: 

• Reflekterende arbejdsgruppemøder 

bl.a. med udgangspunkt i forskernes 

observationer. 

• Afprøvning i praksis og  løbende 

erfaringsindsamling og feedback fra 

resten af personalegruppen. 

• Tre workshops med personale- 

gruppen; et indledende, et midtvejs 

og et afsluttende. 

Baggrund 1 

Metode 2 

Resultater 3 

Der er udviklet og implementeret en 

form og proces for fællessamling kl. 12 

for plejepersonalet. Der er konkret 

udarbejdet: 

• Guide til fællessamlingen, som 

indeholder beskrivelser af formål, 

indhold og proces.  

• Vejledning til tovholderfunktionen, 

den person der faciliterer 

fællessamlingen. Vejledningen 

beskriver arbejdsopgaver for 

tovholderen og processen, som skal 

faciliteres. 

.   

Konklusion 

Medarbejderne oplever, at fællessamlingen 

fungerer. Fra at tro, at det var umuligt at 

finde ressourcer til at samles 20 minutter 

midt på dagen, oplever medarbejderne, at  

• fællessamlingen frigiver ressourcer i 

form af bedre overblik og koordinering af 

opgaverne for resten af dagen.  

• der frigives tid og ressourcer om 

morgenen, da organisering af dagen er 

foretaget dagen forinden.  

• samlingen skaber et ledelsesrum med 

faglig sparring, og hvor beslutninger 

træffes og formidles.  

• øget grad af refleksion over 

sygeplejefaglige problemstillinger og 

samarbejde omk. procedurer, som man 

har vanskeligt ved at nå eller mangler 

kompetencer til at kunne udføre. 
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Et redskab til at støtte faglig formidling, samarbejde og kommunikation 

Hvad: Et sygeplejefagligt forum med fokus på planlægning og koordinering af patient- og plejeforløb, ud fra 
et tværsektorielt, tværfagligt og monofagligt perspektiv.  

 
Plejegruppen mødes på kontoret kl. 12- 12.20. Samlingen ledes af en udvalgt tovholder. Koordineringen 
foregår via whiteboardtavlen.  
 
Formål: 

 At samle op og koordinere plejen for resten af dagen 

 Få overblik over uafklarede plejeopgaver og afklare hvem der har brug for hjælp  

 At planlægge næste dags organisering af plejen 
 

Form og indhold: 

 Alle medarbejdere fra plejegruppen mødes på personalekontoret kl. 12. Afdelingssygeplejersken 
prioriterer at deltage når hun har mulighed, da det kan være en fordel at have en beslutningskyndig 
til stede.  

 Tovholderen sørger for at få samlet folk og styrer samlingen. Tovholderfunktionen er markeret med 
stjerne i arbejdstidsplanen (se vejledning om funktionen). 

 Alle medarbejdere i plejegruppen samt studerende og elever, som er i rummet, placerer sig i 
nærheden af whiteboardtavlen eller ved det runde bord i midten af rummet. 

 Alle er aktivt deltagende under hele samlingen1 ved at være lyttende og have opmærksomheden 
rettet mod tovholderen, som står ved patienttavlen. 

 Undgå at have computere og telefoner med ved samlingen. Arbejdstelefonen omstilles til sekretær. 

 Medarbejderne fremlægger hvilke patienter de har ansvar for og hvilke overordnede planer der er 
lagt for dagen relateret til de enkelte patienter.  

 Næste dags pleje organiseres med udgangspunkt i kontinuitet ud fra patientperspektivet, 

kompleksitet og plejetyngden sat i forhold til plejepersonalets kompetencer.2 

 Tværfaglige samarbejdspartnere kan vælge at deltage ved at lytte med og få information om 
igangværende patientforløb. De kan deltage med input i relation til de sygeplejefaglige opgaver. 
Tværfaglige diskussioner og beslutninger foretages i et andet forum, som eks. vis stuegang eller 
tværfaglige konferencer. 

Proces: 

 Efter tur fremlægger hver medarbejder sine plejeforløb. 

 Hvis man har et uafklaret plejefagligt spørgsmål kan man godt afslutte sin fremlæggelse med et 
spørgsmål og invitere andre ind til at komme med input.  

 Hvis man som deltager har noget erfaring/viden i fht. et patientforløb, som vil være relevant at dele 
med den der fremlægger, rækker man hånden op efter endt fremlæggelse og tilbyder sit faglige 
perspektiv. 

 Når alle har fremlagt vil tovholderen samle op på om der er behov for assistance for at kunne 
gennemføre dagens planer og opgaver. Der laves aftaler herom. Hun afslutter med at spørge om 
der er input til organiseringen af næste dags pleje. 

                                                           
1
 Hvis man er midt i stuegang aftaler man med tovholderen at være den første der fremlægger og så kan man gå 

tilbage og færdiggøre stuegangen. Vigtigt også at meddele til tovholderen om der er noget man har brug for hjælp til 
senere. 
2
 Hvis der er forhold der i løbet af døgnet har ændret sig betragteligt, som f.eks. patienklientel eller sygefravær så kan 

man om morgenen ændre organiseringen. Det sker dog i samråd med afdelingssygeplejersken eller dagens tovholder, 
som er beslutningskyndig. 

Guide til sygeplejefaglig samling kl. 12 

Kommunikation Samarbejde 

Formidling 

 

 

Tovholder 

 

Opdaterer 

akutseddel 

undervejs 

Opkald om 

patient. 

Normalt er 

telefonen 

omstillet til en 

sekretær under 

samlingen  

 


