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Feedbackkultur



Upward feedback på feedback? 
Invers feedback? 

How to give and receive feedback effectively, Hardavella, G. Breathe 2017



Er du klar til at modtage feedback på måden, du superviserer og giver 
feedback fra dine uddannelseslæger? 

Er uddannelseskulturen på din afdeling moden til denne form for "upward 
feedback" på feedback?

Tror du på, at det kan træne uddannelseslægen i at blive en god 
supervisor og feedbackgiver?

Tror du, at det kan optimere en erfaren kollegas evne for at supervisere 
og give feedback?

Upward feedback på feedback? 
Invers feedback? 







Udlånt af Nynne Lykke Christensen



Ugeskrift for Læger, 16.01.2018
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• Invers Feedback afholdes 3 gange om året (marts, juni, 
november) af 2 timers varighed

• UKYL er ansvarlig for mødet

• Speciallæger, HU-læger og Introlæger drøftes
Tilbyder X uopfordret bedside supervision?

Giver X specifik feedback efter supervision?

Inddrager X YL, når én patient skaber mulighed for særlig læring?

Opfordrer X YL til at benytte ISBAR/ISTAP ved konferering?

Ikke feedback på medicinsk faglighed!

Horsens modellen
Struktur og indhold



Horsens modellen 
Motivation for uddannelseslæger - Ledelsesopbakning

• Alle YL opfordres til at sende mail til UKYL forud for mødet (kodes med 
15 min)

• Alle YL får løn for deltagelse i mødet (kode 100)

• 2 YL mødes med 1 mere erfaren kollega (2:1). YL taler på gruppens 
vegne

• 1 keep 3 improve -> 3 keep 1 improve + siden sidst

• UKYL gemmer en anonymiseret sammenfatning med vigtigste ”keep” og 
”improve” pointer i e-mappe tilgængelig for alle





Feedbackkultur 
– fokus på brug af feedback ”opad i et hierarki”
hvordan kan supervisor være en rollemodel ved at åbne sig for kritik?
hvordan værdsætter vi uddannelseslægernes input? 
hvordan bruger vi andres erfaringer med vores supervision til at blive bedre? 

En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles for over et tidsrum at 
arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave Kilde; Wikipedia



De næste 70 min – ”feedback opad i et hierarki” 

• Kort intro
• Gruppedrøftelse – gevinster og udfordringer (20 min)
• Kort instruktion (5 min)
• Hvordan kan vi komme i gang? (15 min)
• Pitch af flipover (2 min per gruppe) og diskussion & spørgsmål – stående 

(25min)
• Kort opsamling (5 min)

• Kåring af bedste poster & DSMU generalforsamling



Materiale til workshoppen

Jeres viden, erfaringer & holdninger – ideer

1 stk Flip-over papir + tusch
• Inddel i 3 felter
• Mulige gevinster
• Udfordringer 
• Hvordan kommer vi i gang? – de første skridt

Obs vælg én, som skal præsentere Jeres arbejde – pitch - 2 min per gruppe



”Mini-SWOT” - ”feedback opad i et hierarki” 

Diskuter – I har 20 min
• Hvilke mulige gevinster ser I, der er ved, at bruge en model, hvor 

uddannelseslæger giver speciallæger og mere erfarne kollegaer systematisk 
feedback på deres supervision dvs. deres opgave som ”uddannere”? 

• Hvilke udfordringer ser I, der er ved at bruge en model, hvor 
uddannelseslæger giver speciallæger og mere erfarne læger systematisk 
feedback på deres supervision? 

Noter de 2-3 vigtigste ”gevinster” og ”udfordringer” på Jeres flip-over



I gang med at bruge ”feedback opad i et hierarki” 

Diskuter - I har 15 min 
• Hvordan I kan komme i gang med at give speciallæger og mere 

erfarne læger systematisk feedback på deres supervision dvs. opgave 
som ”uddannere”? 
• "Hvad er Jeres første skridt...." 

• Skriv det I helt konkret vil gøre først ned på Jeres flip-over

Pitch af flipover; det vigtigste I er kommet frem til – tips & tricks (2 min) 



Kort opsamling 



• Forberedelse, hvem siger hvad?
• Husk af afholde feedbacksamtalen
• Overvej, hvad målet er med feedbacksamtalen
• Start positiv
• Vær specifik – opnå en dialog. Hold observationer på egen banehalvdel, ”nogle oplever, at du...” 

istedet for ” Du gør...”
• Støt selvrefleksion

• Lyt
• Ved tvivl – efterspørg uddybning
• Opfat feedbacksamtalen som en læringssituation
• Tænk dig godt om, før du svarer
• Signaler – at du vil investere i forbedring
• Tænk positiv og være åben for hjælpsomme forslag
• Vær proaktiv

Råd til feedback givere

Råd til feedback modtager





Ramani, S. 2019



Litteratur til inspiration



”Du skal altså lære at lade os tale ud…..”Ugeskrift for Læger, 
180/2 22 januar 2018 (s. 120-121)



Upward feedback dialogues – supervision quality –
2 udd læger til 1 supervisor

AMEE 2017 
Resultat – summary
Begge har fokus på at bevare et trygt 
og sikkert miljø i samtalen - og mindre 
på transfer af ”god” feedback

Spørgsmål;
Understøtter set-up effektiv transfer 
og modtagelse af feedback?  
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Hjælpeskemaer

www.regionshospitalet-randers.dk/uddannelse/lage/feedback-
og-supervision2/

http://www.regionshospitalet-randers.dk/uddannelse/lage/feedback-og-supervision2/




Tak for jeres medvirken!


