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Forord 
 

Det er ikke ualmindeligt, at det at skabe en stjernestund forbindes med 

noget helt unikt. At skabe en stjernestund med en borger knyttes ofte 

sammen med, at der skal sættes gang i en større og tidskrævende aktivitet 

for at skabe stjernestunden. Erfaring viser imidlertid at der ikke altid skal så 

meget til. En stjernestund kan for eksempel opstå ved en samtale med en 

borger over en kop kaffe, ved en gåtur fra køkkenet til stuen eller i en 

samtale om en mærkedag. Medarbejdere er imidlertid ikke altid klar over, 

hvor lidt der af og til skal til for at skabe en stjernestund, og forventningerne 

om at skulle udføre en større aktivitet kan afskrække dem fra at påbegynde 

arbejdet med at skabe stjernestunderne. Det primære budskab i dette 

inspirationskatalog er at der ikke altid skal så meget til for at skabe en 

stjernestund, og at det handler om at starte et sted. For eksempel kunne 

man starte med at fokusere på én person.  

Dette inspirationskatalog tænkt som en hjælp til medarbejdere i Plejecenter 

Bredebo. Inspirationskataloget indeholder en række hjælpeværktøjer, som 

sigter på at ruste medarbejdere til at sikre den personcentrerede omsorg i 

praksis. Der er fokus på implementering og fastholdelse af 

adfærdsforandring, og det forventes at lignende institutioner vil kunne drage 

inspiration fra initiativerne i dette inspirationskatalog. I inspirationskataloget 

tages der højde for medarbejdernes travle hverdag ved at 

løsningsforslagene er simple at implementere, og at de kan guide 

medarbejdere og ledelse til at omforme generel viden til konkrete 

handlinger, så viden fra kurser kan blive sat i spil i hverdagen. 

 

Vi håber på at dette inspirationskatalog vil kunne bidrage med nye indsigter 

om, hvordan at man som medarbejder kan arbejde med at skabe 

adfærdsforandring i en plejepraksis. 

 

God læselyst! 

Har du spørgsmål til indholdet? 

Kasper Hulgaard 

Projektleder 

Mail: kasper@inudgeyou.com 

Mobil: +45 6168 4667 
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Introduktion 
 

Dette inspirationskatalog tænkt som en hjælp til medarbejdere i Plejecenter 

Bredebo, i deres arbejde på at sikre den personcentrerede omsorg i 

hverdagen. Inspirationskatalog indeholder en række konkrete 

hjælpeværktøjer, som sigter på at ruste medarbejdere til at sikre 

stjernestunder med borgerne.  

Plejecenter Bredebo ønsker at sætte fokus på personcentreret omsorg, og 

målet er at personcentreret omsorg skal blive en integreret del af 

plejecenterets plejepraksis. Som en følge af denne målsætning er 

medarbejdere løbende på kurser om personcentreret omsorg, og 

plejecenteret ønsker at medarbejderne tager deres nye viden med sig 

tilbage på arbejdspladsen. I en travl hverdag kan det være en udfordring for 

medarbejdere at få plads til de mange nye tiltag. Ligeledes kan det være en 

udfordring at omforme generelle anbefalinger til konkrete og 

situationsrelevante handlinger i hverdagen. Dette inspirationskatalog 

indeholder en række hjælpeværktøjer, som sigter på at ruste medarbejdere 

til at tage ansvar, vise anerkendelse til deres kollegaer og implementere den 

viden de har om personcentreret omsorg. 

Ligeledes skal medarbejderne forholde sig til hvad det vil sige at skabe en 

stjernestund. Dertil kommer at hvad der er en stjernestund for én borger 

ikke nødvendigvis er det for en anden borger. Plejepersonalet peger selv på 

at det i høj grad er individuelt, hvad der kan være med til at skabe en 

stjernestund for borgerne. Vi ser to afgørende faktorer i forhold til at sikre at 

medarbejdere i alle afdelinger vil udvikle stjernestunder: 

1) Klar definition af hvad en stjernestund er. 

2) Tid og sparring i forhold til at finde handlinger som kan skabe 

stjernestunder. 

 

Formålet med dette inspirationskatalog er således, at bidrage til en 

optimering af personcentreret omsorg i Plejecenter Bredebos plejepraksis.  
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Metode 
 

Inspirationskataloget tager udgangspunkt i en workshop med ansatte i 

Plejecenter Bredebo, samt et efterfølgende prioriteringsmøde. Den 

overordnede udfordring er at sikre at medarbejderne skaber stjernestunder 

med borgerne. For at bringe Plejecenter Bredebo tættere på denne 

målsætning blev der afholdt en workshop med medarbejderne. 

 

Workshop om nudging og personcentreret omsorg 

Som baggrund for det nærværende inspirationskatalog, blev der afholdt et 

oplæg om nudging i en plejepraksis for medarbejdere hos Plejecenter 

Bredebo. iNudgeyou præsenterede medarbejdere for en række 

adfærdsindsigter, som relaterer sig til hvordan plejecentret kan sikre 

implementering af ny viden. Under oplægget blev medarbejderne blandt 

andet introduceret for begreberne nudge og nudging, samt teorien bag.  

I forlængelse af oplægget blev der afholdt en workshop med 

medarbejderne. Til workshoppen blev deltagerne præsenteret for en række 

adfærdsindsigter som relaterede sig til hvordan man kan arbejde med at 

sikre personcentreret omsorg i en plejepraksis. Deltagerne fik desuden 

mulighed for at arbejde med flere af løsningskoncepterne, og bidrog med 

egne erfaringer. Erfaringerne blev samlet og diskuteret på et efterfølgende 

prioriteringsmøde. 

 

Udvælgelse af løsningskoncepter til videre bearbejdelse  

På prioriteringsmødet blev der evalueret på de forskellige løsningskoncepter 

som blev præsenteret og diskuteret på workshoppen og en håndfuld 

initiativer blev udvalgt til videre bearbejdning.  

 

I det følgende gennemgås løsningsforslagene til, hvordan Plejecenter 

Bredebo kan arbejde med at sikre at nyerhvervet viden omformes til 

konkrete handlinger som kan udføres i en plejepraksis, hvordan det sikres at 

denne viden deles med kollegaer og hvordan plejecenteret kan arbejde med 

at sikre at forandringen er vedvarende. 
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Initiativ #1: Anerkendelse 
af værdi 
Anerkend medarbejderes forsøg på at skabe 
stjernestunder for at holde dem motiverede. 
 

Situationen 

Medarbejdere skaber allerede nu stjernestunder med borgerne i Plejecenter 

Bredebo. En af udfordringerne er at sikre at medarbejdere ikke mister modet 

i forhold til at skabe stjernestunder. Når medarbejdere præsenteres for 

eksempler på stjernestunder, så er det ikke ualmindeligt at høre: ”Det gør vi 

jo allerede!”. Pointen er imidlertid at medarbejderne ønskes at prioritere at 

skabe flere stjernestunder i hverdagen.  

 

Diagnose 

Under workshoppen gav flere medarbejdere udtryk for at de gerne ville 

skabe stjernestunder sammen med borgerne. Workshoppen gav imidlertid 

også det indtryk, at flere medarbejdere forbinder det at skabe en 

stjernestund med noget helt unikt. Nogle af medarbejderne virkede 

overraskede over, at det at have en samtale med en borger over en kop 

kaffe eller at få en borger til at grine, kunne tælle for en stjernestund. 

Medarbejderne er imidlertid ikke altid klar over, hvor lidt der forventes af 

dem, og det kan afskrække dem fra at påbegynde arbejdet med at skabe 

stjernestunderne. Det er et vigtigt budskab at få formidlet til medarbejderne. 

 

Løsningsforslag 

Anerkendelse af medarbejderes indsats kan være med til at man fortsætter 

med at skabe flere stjernestunder. Et eksperiment på en gruppe MIT-

studerende viste at hvis deres arbejde blev anerkendt, så producerede de 

mere og af højere kvalitet end en anden gruppe studerende hvis indsats 

blev ignoreret1
2. 

En måde hvorpå det er muligt at engagere medarbejdere i at skabe 

stjernestunder, er altså ved at anerkende de forsøg de gør sig på at skabe 

stjernestunder med borgere. Ved at anerkende kollegaers forsøg på at 

skabe stjernestunder opnår man flere ting. For det første peger 
                                                             

• 1Kahneman, Daniel; Tversky, Amos (1979). "Intuitive prediction: biases and 

corrective procedures". TIMS Studies in Management Science 12: 313–327. 

 
 



Copyright © iNudgeyou – Den Danske Nudge Enhed 2017 8 

eksperimentet på at anerkendelse kan opmuntre til at der udføres flere 

stjernestunder. For det andet kan anerkendelsen af stjernestunder fungere 

som en koordinering mellem medarbejdere, og ledelse i forhold til hvilke 

stjernestunder som ønskværdige  

 

Figur 1: Anerkendelse fra en kollega kan betyde at medarbejdere skaber 

flere stjernestunder. 

 
Note: iNudgeyou arkiv 

 

Tips til implementering 

- Gå i dialog om hvad der menes med en stjernestund. Peg gerne 

på konkrete handlinger og situationer, så I får en række eksempler 

på hvad en stjernestund kan være. 

- Tænk i at skabe stjernestunder ved at slutte en interaktion af på 

en god måde3. 

- Sørg for at anerkende jeres kollegaers forsøg på at skabe 

stjernestunder – det kan motivere til flere forsøg. 

- Lad også ledelse eller ressourcepersoner i gruppen komme med 

anerkendelsen. 

 

                                                             
3  Kahneman, Daniel; Fredrickson, Barbara L.; Schreiber, Charles A.; Redelmeier, 
Donald A. (1993). "When More Pain Is Preferred to Less: Adding a Better End". 
Psychological Science 4 (6): 401–405. doi:10.1111/j.1467-9280.1993.tb00589.x 
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Initiativ #2: Strukturering 
af arbejdet 
Indfør to-do lister, og prioriter dagens opgaver sammen 
med medarbejderne. 
 

Situationen 

I en plejepraksis er det normalt, at der lægges en plan for dagen. Aktiviteter 

for borgerne indarbejdes i dagens plan. Som dagen skrider frem kan det 

praktiske tage over, og nogle gange betyder det at en aktivitet må 

udsættes. Planlægges der for eksempel en tur med nogle af borgerne, kan 

den komme til at blive udskudt til dagen, eller ugen, efter fordi der lige kom 

noget i vejen. Der planlægges ofte efter at skabe stjernestunderne, men de 

finder ikke altid indpas i hverdagen.   

 

Diagnose 

En forklaring på dette kan være at der foretages planlægningsfejltagelser4. 

Planlægningsfejltagelser dækker over at vi mennesker kan have en tendens 

til at undervurdere, hvor lang tid en opgave vil tage at udføre. Dertil er det 

helt almindeligt at der i en organisation findes flere arbejdsopgaver en hver 

enkelt medarbejder kan nå at udføre. Hvis en arbejdsopgave eller en 

stjernestund, igen og igen, må udskydes, så kan det være fordi den ikke 

prioriteres højt nok. Underworkshoppen blev plejepersonalet blandt andet 

præsenteret for begrebet planlægningsfejltagelser og der blev nikket 

genkendende til problematikken. 

 

Løsningsforslag 

Indfør to-do lister og forsøg så vidt muligt at planlægge den som den første 

aktivitet på dagen (se figur 2). To-do lister kan have flere psykologiske 

hjælpefunktioner. Én funktion er at en to-do liste kan være en hjælp til at 

give medarbejdere mere overskud i hverdagen. Ved at opgaverne skrives 

ned på en to-do liste, så frigives den mentale kapacitet som ellers blev 

brugt på at huske på en to-do. En anden funktion er, at to-do lister kan 

fungere som et prioriteringsværktøj. Ved at placere stjernestunder som det 

første på dagen, så viser ledelsen/ildsjæle i gruppen at det er accepteret at 

en stjernestund prioriteres. For det tredje kan to-do lister fungere som et 

forpligtigelses værktøj. Hvis en medarbejder er med til at lave sin egen to-do 

                                                             
4 Kahneman, Daniel; Tversky, Amos (1979). "Intuitive prediction: biases and corrective 
procedures". TIMS Studies in Management Science 12: 313–327. 
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liste for dagen, og efterfølgende forpligtiger sig til at nå alle punkterne, så 

kan det betyde at medarbejderen vil lægge mere i at nå to-do listens 

punkter. Til sidst vil en sådan brug af to-do lister kunne hjælpe 

medarbejdere med at blive klar over, hvor lang tid de forskellige gøremål 

tager. To-do lister kan være gode til at: 

• Give medarbejdere mere overskud i det daglige arbejde. 

• Hjælpe medarbejdere i at få prioriteret de vigtigste opgaver. 

• Kan være med til at vise ledelsen alle de stjernestunder som 

medarbejdere har haft i løbet af en dag, så de ikke bliver overset 

og glemt. 

• Kan hjælpe medarbejdere med at lykkes med at nå de ting som de 

sætter sig i at gøre først på dagen. 

 

Figur 2: Viser et eksempel på en to-do liste. Aktiviteten som kan føre til en 

stjernestund er prioriteret først på dagen.  

 
Note: iNudgeyou arkiv 

 

Tips til implementering 

- Start dagen med at lave to-do lister i grupperne. 

- Sørg for, så vidt det er muligt, at planlægge aktiviteter som kan 

føre til stjernestunder så de ligger først på dagen. 

- Spørg hinanden om I tror I kan nå jeres to-do’s. Det er en 

mulighed for at afstemme ressourcer og så forpligter det. 

- Midt på dagen, så brug fem minutter på at følg op på om I har 

nået det I ville i løbet af dagen. Det er en mulighed for at evaluere 

på om I har været for ambitiøse i planlægningen samt dele jeres 

erfaring med at skabe stjernestunder. Dette vil være med til at 

sikre et kontinuerligt vidensflow i medarbejdergruppen. 
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Initiativ #3: Motivation i 
gruppen 
Undgå at gå i stå i en proces ved at fokusere på 
fremskridtet tidligt i processen, og det resterende 
arbejde sidst i processen. 
 

Situationen 

Personalet peger selv på at det kan være en udfordring at holde gejsten 

oppe når det kommer til at blive ved med at skabe stjernestunder. En af 

afdelingerne var gået i gang med at tage billeder af de stjernestunder som 

de oplevede i afdelingen. Efter noget tid begyndte der at være så mange 

billeder at personalet ikke vidste, hvad de skal gøre med billederne. 

Afdelingen italesatte dette som en udfordring for motivationen. 

 

Diagnose  

Motivation er et vigtigt element, når det handler om at lykkes med at skabe 

stjernestunder over tid. Det er ikke sikkert at afdelingen selv er klar over det, 

men den proces som de var igennem kan potentielt virke demotiverende. I 

starten er motivationen ofte høj. En stjernestund som sættes op på en tavle 

repræsenterer et relativt stort fremskridt. Det kan virke motiverende. I takt 

med at tiden går, og at afdelingen sætter flere og flere billeder af 

stjernestunder op, så repræsenterer hver ny stjernestund et mindre 

fremskridt, relativt hvor mange stjernestunder som er sat op på tavlen (se 

figur 3). I starten kan det være motiverende at fokusere på det fremskridt 

man allerede har gjort, men over tid, kan det at skabe en ny stjernestund 

komme til at føles som en dråbe i havet. Det er vigtigt at arbejde med 

medarbejdernes motivation, da den er med til at drive dem til at skabe flere 

stjernestunder. 

 

Løsningsforslag 

For at undgå at medarbejdere mister motivationen midtvejs i en proces så 

tænk i hvordan fremskridtet italesættes5. Når en gruppe er i starten af et 

forløb og derfor ikke har gjort et betydeligt fremskridt, så fokuser på det 

fremskridt gruppen allerede har lavet. For eksempel: ”Vi har allerede haft tre 

stjernestunder, hvordan sikrer vi den fjerde?”. Den næste stjernestund 

repræsenterer en relativt stor fremgang, og det er motiverende for 
                                                             
5  Koo,	 M.,	 &	 Fishbach,	 A.	 (2012).	 The	 small-area	 hypothesis:	 Effects	 of	 progress	

monitoring	on	goal	adherence.	Journal	of	Consumer	Research,	39(3),	493-509. 
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medarbejderne. I takt med at en gruppe nærmer sig målet, så skift over til at 

fokusere på den hvor meget der er tilbage af processen. Foreksempel: ”Vi 

mangler kun fem stjernestunder for at nå vores mål om 40 stjernestunder på 

en måned!”. En stjernestund udgør her 20 procent af den resterende 

indsats. 

 

Figur 3: Figuren viser to tavler med billeder af stjernestunder. 

 

 
Note: iNudgeyou arkiv 

 

Tips til implementering: 

- Lad medarbejderne dokumentere stjernestunder. For eksempel 

ved at tage billeder af de gode øjeblikke. 

- Sæt billederne op på en tavle, så alle kan drage glæde af dem, og 

så medarbejderne kan sætte en ære i at skabe dem. 

- Sæt eventuelt en målsætning for antallet af stjernestunder man 

ønsker der skabes i gruppen. 

- I starten af måneden, så fokuser på det fremskridt som allerede er 

gjort. Det højner motivationen. 

- I takt med at der skabes flere og flere stjernestunder, så skift over 

til at fokusere på hvor mange stjernestunder der mangler inden 

målet er nået. 

- Pak billederne sammen en gang om ugen eller om måneden, for 

at bevare motivationen. 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

  
 

  
 

 

  

 
  

  
 

 

 

Først på måneden Sidst på måneden 
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Initiativ #4: Anvendelse 
af viden 
Benyt hvis-så planer til at omforme generel viden fra 
kurser til konkrete handlinger der kan anvendes i 
hverdagen. 
 

Situationen 

Medarbejdere lykkes ikke altid med at omsætte viden de får på kurser til 

konkrete handlinger. Det pegede plejepersonalet også selv på under 

workshoppen. Det er et betydeligt kendskab til hvad det vil sige at udføre 

personcentreret omsorg i en plejepraksis. Ofte er udfordringen ikke mangel 

på viden, men at sikre at denne viden anvendes i praksis. 

 

Diagnose 

Personcentreret omsorg er vigtigt for alle borgere, men hvornår noget kan 

siges at være en stjernestund er forskelligt fra borger til borger. Det kan 

derfor være svært at anvende den generelle viden, som ofte opnås på 

kurser på en specifik borger. En af forklaringer på at medarbejdere ikke 

benytter den generelle viden de får på kurser, kan være at de ikke mener 

den passer til den individuelle borger. Dette var en af de ting som 

medarbejderne selv nævnte under workshoppen. Denne udfordring kan 

imidlertid overkommes ved at få medarbejdere til at afsætte tid til at gøre 

den generelle viden personlig og handlingsorienteret.  

 

Løsningskoncept 

En hjælp til medarbejdere kan være at forsøge at omdanne den generelle 

viden de får på kurser om personcentreret omsorg, til en liste med hvis-så 

planer. En hvis-så plan har en simpel struktur. Medarbejderen skal selv, eller 

i fællesskab med kollegaer, finde ud af i hvilken situation de vil udføre en 

given handling. For eksempel kan en medarbejder beslutte sig for at: ”Hvis 

(eller når) medarbejderen tager en kop kaffe, så vil hun sætte sig sammen 

med en bestemt borger.”. Her er nogle hurtige eksempler på andre mulige 

hvis-så planer: 

- Næste gang jeg afslutter en samtale med en borger, så smiler jeg til 

borgeren som det sidste. 

- Når jeg ser hvad dato det er i dag, så vil jeg tjekke op på om der er et 

godt samtaleemne som relaterer sig til datoen (er det for eksempel 

dronningens fødselsdag). 
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- Hvis vi hører musik i stuen, så vil jeg spørge den nærmeste borger om 

personen har hørt nummeret før, og om personen har nogle gode 

minder som relaterer sig til sangen. 

Ovenstående eksempler er kun til at vise strukturen i en hvis-så plan. Der 

kan laves mange hvis-så planer, og det vigtige er at de passer til 

medarbejderens humør og situationen med borgeren (se figur 4). Det er 

derfor afgørende at medarbejderne inddrages i forhold til at formulere deres 

egne hvis-så planer. 

 

Figur 4:  Viser et eksempel på en konkret hvis-så plan. 

 
Note: iNudgeyou arkiv 

 

Tips til implementering 

- Afsæt tid i gruppen til at lave en liste med hvis-så planer for hver 

borger. 

- Del hvis-så planen med andre grupper for at få inspiration. 

- Sørg for at hvis-så planerne er passende, så de passer til 

medarbejderen som skal udføre den, og så de passer til den 

individuelle borger.  

- Fokuser eventuelt på én borger ad gangen for at sikre at der sker 

noget. 

- Giv eventuelt en medarbejder som kender borgeren mulighed for at 

kommentere på hvis-så planen, så den for så vidt muligt passer til 

borgeren. 
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Initiativ #5: Vaner og 
rutiner 
Sørg for at hvis-så planer som kan føre til 
stjernestunder har en tydelig belønning så de kan blive 
til vaner. 
 

Situationen 

Mange initiativer lider under at de har effekt, mens de implementeres og at 

effekten daler som tiden går. Dette fænomen kaldes også for ‘novelty effect’ 

eller ‘nyhedseffekt’. Når det kommer til personcenteret omsorg ønsker 

Plejecenter Bredebo at de positive adfærdsforandringer som lykkes efter at 

merbejdere har været på kursus, fastholdes så længe som muligt i den 

daglige plejepraksis. En måde at sikre dette på, kan være ved at arbejde på 

at gøre handlinger som fremmer personcentreret omsorg til vaner.  

 

Diagnose 

Under workshoppen blev det klart at handlinger som fremmer 

personcenrteret omsorg ikke behøver at være store eller glorifiserede. 

Tværimod kan selv små adfærdsforandringer føre til at borgerne oplever en 

stjernestund. Et eksempel på dette var en samtale som startede med at en 

person havde spurgt ind til hvor borgerne var da de hørte luftalarmer under 

anden verdenskrig (Luftalarmen havde lydt samme dag, da de skulle testes). 

Kommentaren satte gang i snakken og selv stille borgere som normalt var 

stille kom på banen. Nogle gange er det blot et åbent spørgsmål som skal 

til, andre gange er det et smil eller det at sætte sig med en borger over en 

kop kaffe.  

 

Løsningsforslag 

Arbejd på at gøre hvis-så planer til vaner ved at tilføje en tydelig belønning. 

En vane består af nogle simple elementer. Først er der en trigger, som 

aktiverer en rutine. En trigger kan for eksempel være følelsen af mangel på 

energi. Dernæst er der en rutine som udføres. Rutinen kan for eksempel 

være at drikke en kop kaffe. Til sidst er der en belønning, som forbindes 

med at udføre rutinen. En belønning kan for eksempel være følelsen af at 

have fået ny energi efter at have drukket en kop kaffe. Et team af 

medarbejdere vil måske lave en hvis-så plan om, at i stedet for at man 

drikker sin kaffe alene, så sætter man sig sammen med borgerne og drikker 

kaffen med dem (se figur 5).  
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Figur 5: Viser et eksempel på en hvordan en hvis-så plan potentielt kan 

blive til en vane, hvis der tilføjes en belønning ved at udføre handlingen. 

 
Note: iNudgeyou arkiv 

 

Tips til implementering 

- Sørg for at hvis-så planerne tager udgangspunkt i triggers som I 

møder i jeres hverdag. 

- Sørg for at hvis-så planerne er korte og nemme at udføre. Det skal 

sikre at disse handlinger passer ind på dage, hvor der ikke er tid til de 

mere tidskrævende aktiviteter. 

- Tilføj en tydelig belønning ved at udføre hvis-så planer som kan føre til 

stjernestunder. En tydelig belønning kan for eksempel være 

anerkendelse fra ledelsen, en positiv oplevelse med borgeren eller 

følelsen af et afbræk fra dagens øvrige gøremål. 

- At gøre hvis-så planer til vaner kan betyde, at det at skabe en 

stjernestund vil begynde at blive opfattet som en positiv 

overspringshandling. 
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Anbefalinger 
 

Plejecenter Bredebo ønsker at sætte fokus på personcentreret omsorg. 

Dette inspirationskatalog indeholder hjælpeværktøjer til medarbejderne i 

Plejecenter Bredebo, til at sikre den personcentrerede omsorg i hverdagen. 

Inspirationskatalog indeholder en række konkrete hjælpeværktøjer, som 

sigter på at ruste medarbejdere til at sikre stjernestunder med borgerne. 

 

1) Anerkendelse af værdi 

- Gå i dialog omkring hvad der menes med en stjernestund.  

- Sørg i denne forbindelse for at få medarbejdere til at tænke i at 

skabe stjernestunder ved at slutte en interaktion af på en god 

måde 

- Sørg for at anerkende kollegaers forsøg på at skabe 

stjernestunder – det kan motivere til flere forsøg. 

- Lad også ledelse eller ressourcepersoner i gruppen komme med 

anerkendelsen. 

 

2) Strukturering af arbejde 

- Start dagen med at lave to-do lister i grupperne. 

- Sørg for, så vidt det er muligt, at planlægge aktiviteter som kan 

føre til stjernestunder så de ligger først på dagen. 

- Spørg hinanden om I tror I kan nå jeres to-do’s. Det er en 

mulighed for at afstemme ressourcer og så forpligter det. 

- Midt på dagen, så brug fem minutter på at følg op på om I har 

nået det I ville i løbet af dagen. Det er en mulighed for at evaluere 

på om I har været for ambitiøse i planlægningen samt dele jeres 

erfaring med at skabe stjernestunder. Dette vil være med til at 

sikre et kontinuerligt vidensflow i medarbejdergruppen. 

 

3) Motivation i gruppen 

- Lad medarbejderne dokumentere stjernestunder. For eksempel 

ved at tage billeder af de gode øjeblikke. 

- Sæt billederne op på en tavle, så alle kan drage glæde af dem, og 

så medarbejderne kan sætte en ære i at skabe dem. 

- Sæt eventuelt en målsætning for antallet af stjernestunder man 

ønsker der skabes i gruppen. 

- I starten af måneden, så fokuser på det fremskridt som allerede er 

gjort. Det højner motivationen. 

- I takt med at der skabes flere og flere stjernestunder, så skift over 
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til at fokusere på hvor mange stjernestunder der mangler inden 

målet er nået. 

- Pak billederne sammen en gang om ugen eller om måneden, for 

at bevare motivationen. 

 

4) Anvendelse af viden 

- Afsæt tid i gruppen til at lave hvis-så planer. 

- Del hvis-så planen med andre grupper for at få inspiration. 

- Sørg for at hvis-så planerne er passende, så de passer til 

medarbejderen som skal udføre den og så de passer til borgeren. 

(Det kræver situationsfornemmelse og kendskab til borgeren). 

- Fokuser eventuelt på én borger adgangen for at sikre at der sker 

noget. 

- Giv eventuelt en medarbejder som kender borgeren mulighed for at 

kommentere på hvis-så planen, så den for så vidt muligt passer til 

borgeren. 

 

5) Vanter og rutiner 

- Sørg for at hvis-så planerne tager udgangspunkt i triggers som 

medarbejderne møder i deres hverdag. 

- Sørg for at hvis-så planerne er korte og nemme at udføre. Det skal 

sikre at disse handlinger passer ind på dage hvor der ikke er tid til de 

mere tidskrævende aktiviteter. 

- Tilføj en tydelig belønning ved at udføre hvis-så planer som kan føre til 

stjernestunder. En tydelig belønning kan for eksempel være 

anerkendelse fra ledelsen, en positiv oplevelse med borgeren eller 

følelsen af et afbræk fra de andre gøremål. Det kan imidlertid være 

personligt hvad der udgør en passende belønning.  

- At gøre hvis-så planer til vaner kan betyde det at skabe en 

stjernestunden vil begynde at blive opfattet som en positiv 

overspringshandling. 

  

I dette inspirationskatalog er der blevet udarbejdet en række specifikke 

input til, hvordan Plejecenter Bredebo kan arbejde med at sikre at viden fra 

kurser omformes fra generel viden til konkrete handlinger, som anvendes i 

en plejepraksis. Vidensdeling omkring hvad der karakteriserer en 

stjernestund er et centralt. Desuden anbefaler iNudgeyou at der arbejdes 

med vidensdeling omkring stjernestunder afdelingerne imellem. Dette skal 

inspirere afdelingerne, samt 1) skabe en bedre forståelse for hvad der 

karakteriserer en stjernestund og  2) spare medarbejdere for noget af den 

energi det kræver at udtænke handlinger som kan føre til stjernestunder – 

det udgør i sig selv et stykke arbejde. 
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Vi håber at dette inspirationskatalog vil være med til at bidrage til at 

forståelse af, hvordan krav om adfærdsforandring kan være med til at 

påvirke medarbejdere samt at initiativerne vil skabe et udgangspunkt i 

forhold til, hvordan man kan arbejde med at skabe adfærdsforandring i en 

plejepraksis.  
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Juridisk meddelelse 
I inspirationskataloget præsenteres løsningskoncepter og inspiration til 

plejeindsatser som sigter på at øge antallet af stjernestunder. Kataloget er 

udelukkende tænkt som et inspirationsgrundlag. Læsere af rapporten bør 

foretage egne evalueringer og analyser af indholdet. iNudgeyou er ikke 

ansvarlig for beslutninger eller følger af beslutninger som træffes med på 

baggrund af indholdet i denne rapport.   
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iNudgeyou er en forskningsvirksomhed, der blev etableret i 2010. iNudgeyou 

specialiserer sig i anvendt adfærdsforskning med det ene mål, at udvikle og 

kommunikere evidensbaserede strategier med pro-sociale formål. Navnet ”i-

Nudge-you” refererer til en af grundpræmisserne i en videnskabelig artikel, som 

to af holdets medlemmer forestod om de etiske rammer for arbejdet med nudging 

i det offentlige – en artikel, der i dag er en del af pensum inden for den anvendte 

adfærdsforskning og som også udgør en ramme, som holdet har forpligtet sig på 

i sit arbejde. 

Efter 6 års meget hårdt arbejde betragtes iNudgeyou i dag som en af de førende 

”nudge-enheder” i Europa. Internationalt har holdet rådgivet, forestået rapporter 

m.m. for OECD, Verdensbanken, og EC. Nationalt har holdet forestået en række 

projekter sammen med offentlige så vel som private institutioner. Holdets 

erfaringer spænder således over en bred vifte af eksperimenter og projekter, der 

dog alle har den fælles komponent at undersøge og udvikle strategier og indsigter 

til pro-sociale adfærdstiltag.  
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