
Personalets	  nye	  ideer	  giver	  mere	  tid	  til	  patienterne	  
	  
Børnelægeklinikken	  i	  Horsens	  har	  skabt	  en	  innovativ	  kultur,	  hvor	  
medarbejderne	  nytænker	  arbejdsgange,	  der	  forbedrer	  personalets	  
arbejdsmiljø	  og	  forløbet	  for	  patienterne	  
	  
Af:	  Erhvervspsykolog	  Henrik	  Hopff	  
   	  
Medarbejderne	  på	  Børnelægeklinikken	  har	  klæbet	  figurer	  på	  gulvet,	  hvor	  børnene	  skal	  stille	  sig	  
når	  de	  skal	  måles.	  Sammen	  med	  andre	  ideer,	  har	  det	  gjort	  undersøgelserne	  mere	  trygge	  for	  
børnene.	  Det	  sparer	  tid	  og	  skaber	  mere	  overskud	  for	  familien	  og	  personalet.	  
	  
Blot	  en	  af	  flere	  idéer	  
Større	  fokus	  på	  indkøb	  og	  hvordan	  man	  bruger	  pengene	  bedre,	  er	  bare	  nogle	  af	  de	  andre	  nye	  
tiltag.	  Børnelægeklinikken	  valgte	  sidste	  år	  at	  arbejde	  med	  en	  kultur,	  hvor	  forretningssans	  og	  
omkostningsbevidsthed	  	  skulle	  præge	  arbejdets	  udførelse.	  Personalets	  arbejdsindsats	  bærer	  i	  høj	  
grad	  præg	  af	  selvstændige	  beslutninger.	  Ved	  at	  se	  klinikkens	  drift	  som	  en	  bæredygtig	  forretning	  
er	  det	  blevet	  lettere	  at	  tage	  stilling	  til,	  hvordan	  udgifterne	  skaber	  mest	  værdi.	  Personalet	  sparer	  
penge,	  ved	  at	  de	  selv	  forhandler	  rabatter	  på	  indkøb	  til	  klinikken.	  Ofte	  kan	  det	  svare	  sig	  at	  bestille	  
større	  mængder.	  Penge,	  der	  i	  sidste	  ende	  kommer	  patienterne	  til	  gode.	  
	  
Medarbejderne	  opmuntres	  til	  innovation	  
Børnelægeklinikken	  har	  skabt	  en	  kultur	  på	  
arbejdspladsen,	  der	  opfordrer	  til	  medarbejder-‐
dreven	  innovation.	  Det	  begyndte	  for	  cirka	  et	  år	  
siden,	  hvor	  alle	  blev	  undervist	  i,	  hvordan	  de	  
tænker	  mere	  innovativt.	  I	  dag	  er	  det	  sådan	  at	  
når	  en	  medarbejder	  kommer	  i	  tanke	  om	  en	  ide	  
til	  noget	  der	  skal	  forbedres,	  er	  det	  muligt	  at	  
tage	  hånd	  om	  ideen	  med	  det	  samme.	  
	  
Udvikler	  ideer	  med	  redskabet	  Hr.	  Kajsens	  
tavle	  
Når	  en	  medarbejder	  får	  en	  god	  ide,	  skriver	  hun	  
idéen	  på	  en	  gul	  post-‐it,	  som	  hun	  sætter	  på	  en	  
særlig	  	  tavle	  i	  personalerummet.	  Tavlen	  består	  
af	  redskabet	  Hr.	  Kajsens	  tavle,	  som	  
konsulentfirmaet	  HOPFF	  erhvervspsykologi	  har	  
givet	  Børnelægeklinikken.	  Tavlen	  består	  af	  fire	  
felter:	  I	  det	  første	  felt	  hænges	  en	  ide	  eller	  et	  
spørgsmål.	  Når	  en	  kollega	  har	  et	  forslag	  til	  
hvordan	  ideen	  kan	  se	  ud	  flyttes	  ideen	  og	  
forslaget	  til	  det	  andet	  felt.	  Først	  når	  ideen	  er	  blevet	  moden	  og	  det	  er	  beskrevet	  hvordan	  den	  helt	  
konkret	  kan	  føres	  ud	  i	  livet	  flyttes	  den	  over	  på	  det	  tredje	  felt.	  Når	  den	  nye	  ide	  er	  blevet	  til	  daglig	  
praksis	  flyttes	  ideen	  hen	  til	  det	  fjerde	  og	  sidste	  felt.	  Her	  hænger	  det	  indtil	  ideen	  skal	  evalueres.	  	  
Personalet	  bruger	  Hr.	  Kajsens	  tavle	  	  til	  at	  udvikle	  ideen	  ud	  fra	  et	  hensyn	  til	  patienternes	  og	  
medarbejdernes	  behov.	  Og	  det	  hjælper	  til	  at	  se,	  hvilken	  merværdi	  idéen	  giver,	  og	  om	  der	  er	  
noget	  som	  for	  eksempel	  tid	  og	  penge,	  der	  står	  i	  vejen	  for,	  at	  ideen	  bliver	  til	  noget.	  
	  

Kollegerne	  havde	  talt	  om	  at	  det	  var	  svært	  
at	  overskue	  arbejdsdagen.	  En	  foreslog	  
flere	  møder.	  En	  post-‐it	  blev	  hængt	  op	  på	  
tavlens	  1.	  felt.	  Kollegerne	  og	  lægerne	  
kommenterede	  og	  kom	  med	  tilføjelser	  til	  
ideen.	  Den	  blev	  flyttet	  til	  tavlens	  2.	  felt.	  
Der	  var	  ikke	  enighed	  om	  at	  der	  var	  brug	  
for	  flere	  møder,	  men	  nu	  begyndte	  der	  at	  
tegne	  sig	  en	  løsning.	  Løsningen	  blev	  at	  
holde	  5	  minutters	  morgenkaffemøder	  hvor	  
dagen	  hurtigt	  blev	  gennemgået	  og	  alle	  
kunne	  nå	  at	  sige,	  hvis	  de	  havde	  noget	  på	  
hjerte.	  Forslaget	  blev	  flyttet	  til	  tavlens	  3.	  
felt.	  Her	  hang	  det	  ind	  til	  forslaget	  trådte	  i	  
kraft.	  Så	  blev	  forslaget	  flyttet	  til	  tavlens	  4.	  
felt.	  Når	  forslaget	  har	  fungeret	  et	  stykke	  
tid,	  bliver	  det	  evalueret	  på	  et	  
personalemøde	  og	  taget	  af	  tavlen.	  	  
	  



Medarbejderne	  udvikler	  ideerne	  i	  fællesskab	  
Medarbejderne	  vurderer	  de	  ideer,	  der	  hænger	  på	  tavlen,	  og	  
beslutter	  sig	  for,	  hvilke	  de	  vil	  arbejde	  videre	  med.	  ”Vi	  udvikler	  
ideerne	  i	  fællesskab,	  så	  alle	  får	  ejerskabsfølelse	  over	  den	  og	  
tænker	  at	  det	  er	  en	  ide	  vi	  bare	  må	  se	  at	  få	  ført	  ud	  i	  livet.”	  
”Derfor	  har	  vi	  heller	  ikke	  problemer	  med,	  at	  ideerne	  er	  svære	  
at	  sælge	  til	  kollegaerne,	  siger	  sygeplejersken	  Hanne.	  Hvis	  
medarbejderne	  går	  i	  stå	  med	  en	  ide,	  tager	  lægerne	  det	  op	  på	  
næste	  personalemøde	  og	  prøver	  at	  komme	  med	  forslag	  til	  
hvordan	  ideen	  kan	  komme	  videre.	  På	  den	  måde	  tager	  
Børnelægeklinikken	  et	  fælles	  ansvar	  for,	  at	  idéen	  bliver	  ført	  
ud	  i	  livet.	  
	  
En	  duft	  af	  Japan	  
Redskabet	  Hr.	  Kajsens	  tavle	  stammer	  oprindeligt	  fra	  Japan.	  
Japanerne	  er	  gode	  til,	  løbende	  at	  forbedre	  kvaliteten	  af	  deres	  
arbejde.	  I	  Japan	  inddrages	  medarbejderne	  altid	  i	  ideer	  til	  nye	  
forbedringer.	  Får	  man	  en	  ny	  ide,	  bliver	  den	  drøftet	  i	  
fællesskab	  og	  kollegerne	  opmuntres	  til	  at	  komme	  med	  
forslag	  til	  hvor	  ideen	  kan	  fungere	  i	  praksis.	  Japanerne	  kalder	  
metoden	  for	  Kai-‐zen	  der	  betyder	  kontinuerlige	  forbedringer.	  	  
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1.	  felt:	  Hver	  skriver	  du	  en	  ide	  
eller	  et	  ønske	  om	  en	  
forbedring.	  Kollegerne	  kan	  
kommentere	  og	  komme	  med	  
flere	  ideer.	  
2.	  felt:	  Hertil	  flyttes	  ideen	  når	  
den	  er	  blevet	  kommenteret.	  
Den	  flyttes	  først	  når	  ideen	  har	  
form	  af	  et	  forslag.	  Kollegerne	  
kan	  komme	  med	  bud	  på	  
hvordan	  forslaget	  kan	  fungere	  
i	  praksis.	  
3.	  felt:	  Her	  anbringes	  ideen	  
når	  den	  er	  klar	  til	  at	  træde	  i	  
kraft.	  
4.	  felt:	  Ideen	  hænger	  her	  
mens	  det	  prøves	  af	  om	  ideen	  
virker.	  Måske	  skal	  den	  rettes	  
til.	  Når	  ideen	  er	  evalueret	  og	  
blevet	  til	  daglig	  praksis,	  tages	  
den	  af	  tavlen.	  
	  


