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Professionel patientkommunikation bygger på gode relationer. 

 

Trænger du til inspiration om hvorfor og hvordan? 

-  Deltag i fagligt møde efterfulgt af generalforsamling for SKS, 

30. marts 2023 kl. 11 - 16. Olof Palmes Allé 15, Aarhus N. 

- Tilmeld dig via kontakt@sksnet.dk. Gratis for medlemmer og 300 

kr. for ikke-medlemmer 

 
Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet inviterer til fagligt møde for 

medlemmer og andre med interesse for professionel patientkommunikation. 

 

Dagen byder på spændende oplæg, debat og mulighed for netværk og inspiration 

fra andre kolleger. Som afslutning på dagen holder SKS generalforsamling, hvor der 

er valg til ny bestyrelse. 

 

Vi starter med et inspirerende oplæg af Jacob Birkler. Jacob vil tale om 

”Betydningen af professionel patientkommunikation - når relationen er i spil og på 

spil”. 

Oplægget fokuserer på de forhold, som fremmer og hæmmer 

patientkommunikation. Det handler ikke kun om at bruge nye redskaber, men også 

om at se på personlige egenskaber. 

Jacob Birkler er cand.mag., filosof og forfatter. Han har været formand for Etisk Råd 

og har mange års erfaring med at undervise på forskellige sundhedsuddannelser.  

 

Endvidere bliver der mulighed for at høre et spændende oplæg af Mette Stie, som 

præsenterer spændende erfaringer med at implementere tænkehorisont for 

Excellent Sygepleje på Sygehus Lillebælt. Mette Stie er Klinisk Sygeplejespecialist og 

ph.d.-studerende på Sygehus Lillebælt. 
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Program for dagen 
11:00: Velkomst ved repræsentant for SKS 

 

11:10: ”Betydningen af professionel patientkommunikation – når relationen er i 

spil og på spil”. 

Kommunikation handler om at dele. Men hvordan deles information, og 

hvornår er det relevant at omdele information? Hvornår bør vi indstille os 

på viden og hvornår bør vi stille os uvidende i mødet med patienten? Vi 

taler om at sende klart eller koble klogt, men hvornår bliver patienten 

forstået eller blot udsat for andres forståelse? Oplægget fokuserer på de 

forhold, som fremmer og hæmmer patientkommunikation, hvilket ikke 

alene angår redskaber, men også personegenskaber. 

Oplæg ved Jacob Birkler 

 

12:15: Frokost og mulighed for netværk 

 

13:00: ”At værne om den gode og livsbefordrende relation i professionel 

patientkommunikation – hvorfor og hvordan?”  

Den gode relation er afgørende, men også følsom i mødet mellem patienter og 

sundhedsprofessionelle og fordrer at sundhedsprofessionelle har både personlige og 

professionelle egenskaber. Men hvordan bliver man dygtig til at værne om den gode 

relation? Oplæggets fokus er konkrete eksempler på, hvordan implementering 

af tænkehorisont for Excellent Sygepleje på Sygehus Lillebælt bidrager til gode og 

livsbefordrende relationer”. 

Oplæg ved Mette Stie, Sygehus Lillebælt. 

 

13:30 Pointer og inspiration fra de 2 oplæg - hvilke pointer kan vi tage med hjem til 

egen praksis, og hvordan vil vi gøre det? Workshop som faciliteres af medlemmer af 

bestyrelsen, SKS.  

Fælles opsamling og afrunding ved Jacob Birkler 

 

14:20: Pause 

 

14:35 Generalforsamling – kun for medlemmer af SKS 

 

15:30: Ny bestyrelse mødes 


