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Hvordan møder vi forskellighed i arbejdet med 
kræftpatienter og deres pårørende? Erfaringer, 
udfordringer og muligheder 
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Dias 2 

Tekst starter uden 
punktopstilling 

 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 

 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 

brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at 
ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og 
dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” 
> ”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 

dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

 
Fokus for eftermiddagens workshop 

Fokus på jeres erfaringer, udfordringer, læring og gode råd fra 
jeres arbejde med (forskellighed blandt) patienter og pårørende 

 

Krølle til formiddagens tema: ikke nødvendigvis “en etnisk” ting – 
andre forhold, der kan påvirke jeres behandling og pleje af 
kræftpatienter? Køn, alder, sociale relationer, uddannelse, 
multimorbiditet etc. 

 



 

Dias 3 

Tekst starter uden 
punktopstilling 

 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 

 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 

brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at 
ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og 
dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” 
> ”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 

dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

XXX – tines encounter figur 

Tjørnhøj-Thomsen, T. Framing the clinical encounter for greater understanding, empathy, and 
success. 2009. The Hearing Journal. 62, 8, s. 38-41. 



 

Dias 4 

Tekst starter uden 
punktopstilling 

 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 

 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 

brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at 
ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og 
dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” 
> ”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 

dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

 
Planen for eftermiddagens workshop 

Struktur 

• Præsentation af workshopdeltagere: hvem er vi og hvad 
motiverede til at deltage i denne dag? (10 min.) 

• Gruppediskussion: sparring omkring udfordringer og erfaringer i 
mødet med forskellighed blandt patienter og pårørende  (30 
min.) 

• Opsamling og diskussion: 3 gode råd? (15 min.) 

 

 
 



 

Dias 5 

1) Hvad/hvem udfordrer fagligheden/jeres daglige praksis? Hvordan og 
hvornår oplever I at mødet bliver udfordrende? Positive/negative 
aspekter ved forskelligheden? 

 

2) Hvordan håndterer I disse situationer? Hvordan kan man bedre 
mødet? Gode råd - ting der ikke fungerer? Tænk gerne på forhold 
på patient-, pårørende-, personale- og organisationssiden, som man 
kan rykke på/ændre. 

 

3) Hvis I skulle give tre gode råd til en ny kollega (eller en 
chef/politiker/minister…) i forhold til hvordan man i det konkrete 
møde – men også gerne mere overordnet - kan forbedre mødet med 
forskellige patientgrupper (herunder især de ”udsatte”/”sårbare”), 
hvad ville I så sige? 

 

 
Gruppediskussion 



 

Dias 6 

 

 

 

 

 
Opsamling i plenum – de 3 gode råd 



 

Dias 7 

Afsluttende tanker - spørgsmål? 
 
Tak for denne gang! 
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