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SKA’s nye kursus om sundhedsprofessionel kommunikation blev afholdt 24-25 feb på hotel Admiral i Kbh. 

Kurset var bevidst afholdt i intime lokaler for kun 20 deltagere, da et af formålene var at inddrage 

kursisterne i undervisningsdelen, og bruge alles erfaring aktivt. Hertil var der bla hentet professionel 

assistance fra skuespiller Pernille Hilgart, som udfordrede deltagerne med vrede, tårer og tanker fra et 

patientperspektiv.  

Essensen, at fortælle den rette historie til den rette patient på det rette tidspunkt og med de rette 

medhørere blev belyst fra flere vinkler.  

Bent Falk (pens sygehuspræst) og Kim Jørgensen (sygepl, lektor) havde fokus på samtalen mellem 

sundhedsprofessionel og patient. Her var budskabet: stop op, lyt og anerkend. Italesæt sandheden, gerne i 

form af dilemmaer hvis du står i et sådant, lad være med at forklare og forstå. Sig ja, ja og nej, nej, og brug 

ordet og i stedet for men i dilemmasætninger. Her fik alle deltagere et budskab med hjem der var direkte 

overførbart til hverdagen blandt patienter. 

Camilla Schrøder (psykolog), Iben Jensen (kultursociolog), Ditte Høgsgaard (sygepl, pHD-stud) og Thomas 

Gorlen (prakt læge) havde fokus på kommunikation mellem sundhedsprofessionelle inden og i mødet med 

patienten. Iben Jensen fokuserede på forforståelse, om bevidsthedsgørelse af ”dem og os” begrebet og 

hvad det betyder for vores møde med patienten. Camilla Schrøder udfordrede os ved at se på forskellige 

kulturer hos de professionelle (fx læger og sygepl), at hver har sin agenda, hver sin metode og hvert sit mål. 

Vi skal som sundhedsprofessionelle være bevidste om dette og aftale klart hvad formålet med 

konsultationen er, til gavn for patient og til gavn for samarbejdet. Ditte Høgsgaard udfordrede os i vort 

sprogbrug: det nære sundhedsvæsen, helhedsorienteret patienttilgang etc. Igen var budskabet ærlighed. 

Hvis ikke din tilgang er helhedsorienteret så brug et andet begreb, men fortæl ærligt hvad dit mål med 

patienten er.  Endelig fortalte Thomas Gorlen om palliativ indsats i almen praksis og åbnede vore øjne for 

vigtigheden af god kontakt til almen praksis parallelt med forløbet i onkologisk ambulatorium. 

Svend Aage Madsen (psykolog) indviede os i tankegangen hos den svære patients tankegang – mandens. 

Hans forskning viser at manden er dårlig til at kommunikere og efterleve de almindelige forforståede krav i 

sundhedsvæsnet. Ikke fordi han ikke gerne vil leve og leve godt, men han har svært ved den åbne 

følelsesbetonede tilgang der er overalt i sundhedsvæsnet. Oplever man at samtalen er svær og manden 

umulig at nå ind til, skal dette accepteres. Stil i stedet korte lukkede spørgsmål, og lad det store ”hvordan 

går det så” spørgsmål ligge. 

Til slut fik vi indblik i sygehus Lillebælts nye tiltag ”center for patientinddragelse”. Karina D Steffensen 

(læge) fortalte om bevidsthedsgørelse hos alle personalegrupper omkring kommunikation. Hun berettede 

ligeledes omkring hvordan bevidst kommunikation omkring patientinddragelse øger samspillet mellem 

sundhedsprofessionel og patient. Patientinddragelse og fælles beslutningstagning er kun muligt hvor der er 

et reelt valg mellem flere behandlinger, og kun hvor patienten er i stand til fysisk og psykisk at medvirke til 

fælles beslutningstagning.   

Samlet set nogle gode kursusdage med ny og gammel viden der sendte deltagerne tilbage til patienterne 

med en øget bevidsthed omkring samspil mellem professionelle og samspil med patienten. 


