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Forord 

Som medarbejder i Region Midtjylland er du en 
vigtig brik i at sikre god kommunikation. Fx i sam-
talen med patienter og deres pårørende. 

Formålet med denne folder er at give nogle gode 
råd til dig, der taler med patienter og pårørende. 
God kommunikation med patienterne giver mere 
tilfredse patienter, og det giver i sidste ende en 
bedre arbejdsdag for alle.  
 
Tilfredshedsundersøgelser viser, at ca. halvdelen 
af alle klagesager vendt mod læger og andet 
sundhedspersonale skyldes kommunikation. Di-
rekte eller indirekte. Med god mundtlig kommuni-
kation kan man undgå mange misforståelser.

Den Danske Kvalitetsmodel har en standard spe-
cielt om vigtige samtaler med patienten (2.2.1.). 
Og de Landsdækkende Undersøgelser af Patient-
oplevelser (LUP) spørger bl.a. ind til, hvordan 
patienter oplever den mundtlige information.
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Hvorfor er kommunikation vigtig?

Kommunikation tænkes ind i alle sammenhænge. 
Fx vil patienterne og brugerne ofte vurdere os 
på service og kommunikation før, under og efter 
en behandling. Vores kommunikation udgør en 
vigtig del af det indtryk, som patienter og  
pårørende får. 
 
God kommunikation er en del af kerneopgaven.  
God kommunikation højner behandlingskva-
liteten. Den inddrager patientens perspektiv, 
øger patientens evne til at følge behandlingen 
og mindsker risikoen for misforståelser. Sam-
tidig giver det patienten en bedre oplevelse af 
behandlingsforløbet.

Det er vigtigt at tænke på, at mange patienter er 
i en følelsesmæssigt belastet situation. God kom-
munikation kan være med til at give patienterne 
tryghed og klæde dem godt på før, under og efter 
en behandling eller operation.

God kommunikation hjælper også dig til at skabe 
overblik, undgå misforståelser og til at spare tid.
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Målet med samtalen

Inden samtalen
Gør dig klart, hvad du gerne vil opnå med samta-
len. 

Overvej, om der findes skriftlig information, du 
kan supplere budskabet med.

Find ud af, hvilken viden, indsigt og informa-
tion som hjælper patienten til at håndtere sin 
sygdom.

Under samtalen
 Undersøg, om dit mål med samtalen er i overens-
stemmelse med patientens ønsker, muligheder 
og ressourcer.

Undersøg gennem samtale og tidligere oplysnin-
ger, hvilke ressourcer patienten har. Sygdom er 
en belastning, som kan betyde, at patienten kan 
overskue mindre end normalt.

Undersøg også, hvad patienten i forvejen ved om 
sin sygdom, og hvad han/hun tænker om den.
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Hvordan er samtalen bygget op?

Den systematiske samtale understøtter, at du 
når omkring de vigtigste informationer og ele-
menter i samtalen.

1. Indlede samtale og opnå kontakt
●● Skabe og udvikle kontakt, opbygge en 

relation
●● Få en fælles dagsorden
●● Involvere patienten

2.  Indhente information
●● Forstå patientens perspektiv
●● Skabe en synlig struktur i samtalen og 

forløbet

3. Formidle information og planlægge
●● Tilpasse information (indhold og omfang) til 

patienten
●● Støtte at patienten kan forstå og huske 

informationen
●● Fælles forståelse, inddrage patientens 

perspektiv
●● Lægge en plan - fælles (forhandlet) 

beslutning 

4. Afslutte samtalen
●● Opsummere, tjekke (løse ender) og feedback

Læs mere på www.intra.rm.dk/kommunikation/
patientinformation.
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Samtalens redskaber

Alle redskaber skal ikke bruges i alle samtaler. 
Betragt dem som værktøj i en værktøjskasse.

Fælles agenda
Find ud af, hvad patienten gerne vil tale om. Hvis 
det ikke er det samme, som du havde tænkt dig, 
eller hvis det er mere, end I kan nå, skal I finde 
frem til en fælles forståelse.
Den fælles dagsorden sikrer, at I begge ved, hvad 
I skal tale om, hvad I ikke skal tale om og hvad der 
måske skal tages op ved en anden lejlighed.

Åbne/lukkede spørgsmål
Åbne spørgsmål lukker op for patientens per-
spektiv.
Lukkede spørgsmål er gode til at afklare en 
problemstilling.
Fx åbent: ”Hvordan forstår du det, jeg lige har 
fortalt?” (følg op med pause). 
Fx lukket: ”Har du ondt i hovedet?”, ”Har du taget 
medicin?” (giver kun mulighed for ja/nej-svar).

Pauser
Hvis du holder pauser i samtalen, giver det pa-
tienten tid til at sætte ord på, hvad der måske er 
uklart for ham/hende, eller på hvilke bekymringer 
som dukker op til overfladen. 
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Aktiv lytning
Aktiv lytning hjælper patienten til at fortælle om 
sin situation og komme med sit eget perspektiv. 
Brug nik, ja, nej, opfølgende spørgsmål eller 
”papegøje-metoden” (gentag det sidste patien-
ten sagde). 

Hentydninger
Patienten bruger ofte hentydninger, hvis der 
er noget han/hun ikke vil sige direkte. Det kan 
gælde forhold, som har betydning for behandlin-
gen.

Patientens perspektiv
Når du inddrager patientens perspektiv, finder 
du ud af, hvad han/hun selv ved om sin sygdom, 
og hvilke tanker han/hun gør sig. Fx om tidligere 
erfaringer med sygdom i omgangskredsen. 

Psykosociale perspektiv
Med det psykosociale perspektiv inddrager du 
viden om patientens sociale og økonomiske 
forhold. Fx uddannelsesniveau, børn, netværk, 
arbejdsmiljø, osv. Psykosociale forhold kan være 
afgørende for valg af behandling og behov for 
pleje.

Varselsskud
Forbered patienten på en alvorlig besked, så han/
hun bliver bedre til at tage imod den.
Fx ”Prøveresultatet var desværre ikke så positivt, 
som vi havde håbet.”
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Opsummering
Opsummering samler op på, hvad der er sagt 
indtil nu og sikrer, at I er enige om, hvad I er kom-
met frem til. Opsummer i starten, undervejs og 
til sidst. Gør det selv, eller få patienten til selv at 
opsummere.
”Så du er kommet, fordi...”
”Jeg skal undersøge...”

Metakommunikation
Kommenter på måden, samtalen foregår på, for 
at komme videre med den. Det kan være effek-
tivt, hvis samtalen er kørt fast.
Fx ”Du er meget stille. Sidder du og tænker på 
noget?”

Metakommunikation er også en god idé, hvis 
rammerne for samtalen ikke er de bedst mulige. 
Fx ”Hvis den her ringer, kan jeg desværre blive 
nødt til at gå.” 
Eller: ”Jeg er ked af, vi er nødt til at tage denne 
samtale her i skyllerummet.”
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Patientsprog 

Sproget er vigtigt for, hvor godt patienten kan 
forstå, hvad du siger. Lyt til, hvordan patienten 
selv taler om sin sygdom – og brug det samme 
sprog. 

Generelt skal du ikke bruge behandlersprog og 
klinisk sprog, når målgruppen er patienter og 
pårørende. Det bedste er, hvis du vænner dig 
til at bruge patientsprog over for patienter og 
pårørende.

Behandlersprog/
klinisk sprog

patientsprog

die blive ammet

ambulant behandling behandling uden 
indlæggelse

accelereret 
mobilisering

få patienten i 
gang hurtigt

opereres af 
hoftesektoren

opereres af 
hoftespecialister

På regionens fælles intranet under Kommuni-
kation >  Patientformation > Svære sundheds-
ord finder du alternativer til det kliniske sprog. 
Alternativerne kan enten erstatte eller supplere 
det kliniske sprog.



11

Gode råd om patientinformation 

Brug ikke lægelatin, fagjargon og fremmedord. 
Forklar fagudtryk, hvis du er nødt til at nævne 
dem.

Hvis du tager dig selv i at bruge et fagudtryk, 
kan du hjælpe patienten til at forstå det ved fx 
at sige: 
”Du har det, vi kalder colon irritabile eller irritabel 
tyktarm . Det betyder, at ...”

Brug ord og vendinger fra dagligdagen.   

Aflæs patientens reaktion for at sikre dig, at 
budskabet bliver forstået. Og spørg for at blive 
helt sikker. Mange patienter bryder sig ikke om 
at spørge – eller de har ikke overskud til det i 
situationen.

Afslut fx med:
 ”Jeg vil gerne være helt sikker på, at jeg har for-
klaret det godt nok. Kan jeg få dig til at fortælle, 
hvad du har hørt?”.
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Sproglige barrierer

Hvis patientens modersmål ikke er dansk, er det 
ofte en særlig udfordring.
Vær tydelig og konkret, når du taler med patien-
ten.

Vær forsigtig med billeder i sproget, fx udtrykket 
Hvis du har noget på hjerte, ...

Understøt samtalen med fx en folder eller pikto-
grammer. Et piktogram fortæller i billeder, og er 
ikke begrænset til et bestemt sprog.

Undersøg, om hospitalet, regionen eller fx Sund-
hedsstyrelsen har oversat materiale.

Gode råd om at bruge tolk
●● Tal til patienten, selvom det er tolken, der 

oversætter
●● Hold øjenkontakt med patienten og vær 

opmærksom på stemmeføring, kropssprog 
og mimik

●● Undgå så vidt muligt at bruge familie, venner 
eller bekendte som tolk. 

Læs mere på www.intranet.rm.dk/
kommunikation/patientinformation 
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God patientkommunikation 
er klar tale

I fem små scener med Søs Egelind i hovedrollen 
bliver fem elementer i god kommunikation taget 
under kærlig behandling. 
Region Midtjylland har købt retten til at bruge 
filmen internt i regionen. 

God forberedelse handler om, at kommunikation 
med patienter og pårørende som udgangspunkt 
skal være velforberedt. Det vil sige, at man har 
sat sig ind i journal og andet relevant materiale 
forud for mødet med patienten.

Klar tale handler om, at kommunikationen med 
patienter og pårørende skal være klar, korrekt 
og forståelig. Man skal være imødekommende i 
kontakten med både patienter og deres pårø-
rende, undlade eller forklare fagsprog og sikre, at 
information og aftaler er forstået.

Respekt handler om at anerkende den enkeltes 
ønsker, holdninger og behov, og at kropssprog og 
toneleje signalerer tillid og nærvær.
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Tydelige forventninger handler om at skabe et 
realistisk billede af de muligheder og tilbud, der 
er til rådighed. Det sker blandt andet, når man 
fortæller om afdelingens rutiner og arbejds-
gange.

Sammenhæng handler om at sikre, at patienter 
og pårørende oplever et trygt og sammen-
hængende forløb, uanset hvor i regionen eller i 
hvilken sektor de behandles. Det gør de bl.a., når 
de kender deres muligheder og ved, hvem de kan 
kontakte.

Hvordan kan vi arbejde med 
vores kommunikation?

I filmen Klar tale er mødet mellem patient og 
sundhedspersonale i alle scener sat på spidsen, 
men de fleste vil nok kunne genkende elementer 
fra egen hverdag. Tonen i scenerne er humori-
stisk og satirisk. Formålet med scenerne er, at 
du og dine kolleger i eget afsnit eller på egen 
afdeling – og gerne på tværs af faggrupper – kan 
se en eller flere scener sammen og bagefter 
diskutere scenerne.

Du kan finde et oplæg til diskussion og se de fem 
scener på www.klartale.rm.dk.  
Linket fører dig til regionens fælles intranet.
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Læs mere 

Du kan altid få gode råd og hjælp hos din
nærmeste kommunikationsafdeling/-funktion på 
hospitalet. 
 
På www.intranet.rm.dk/kommunikation/patient-
information kan du finde gode råd og inspiration 
til patientinformation.

Litteraturhenvisninger 

●● ”Kommunikation med patienter – en 
introduktion”. Palle Carlsson og Jane Ege 
Møller, Wisby & Wilkens 2010

●● ”Kommunikation for 
sundhedsprofessionelle”.  Kim Jørgensen 
(red.), Gads Forlag 2010

●● ”Skriv til patienten”. Koncern 
Kommunikation i Region Midtjylland 2010

●● ”Sundhedskommunikation på sygehuset”.  
Anders Horsbøl og Mariann B. Sørensen 
(red.), Ålborg Universitetsforlag 2010

●● ”Det kommunikerende hospital”. Helle 
Petersen, Forlaget Børsen 2008

●● ”Sundhedsprofessionelle i en 
multikulturel verden”. Mette Breinholdt, 
Sundhedsstyrelsen, 2008

http://www.intranet.rm.dk/kommunikation/patientinformation
http://www.intranet.rm.dk/kommunikation/patientinformation


Koncern Kommunikation
Skottenborg 26

8800 Viborg
www.regionmidtjylland.dk

Folderen, du sidder med i hånden, er en
del af en folderserie og indeholder nogle
gode råd, hvor fællesnævneren er ’god
kommunikation’. Folderne understøtter
Region Midtjyllands kommunikationspolitik,
som er en overordnet ramme med fokus
på holdninger og værdier, ikke på regler.

Læs mere om kommunikationspolitikken
på www.rm.dk eller e-dok.rm.dk.
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http://e-dok.rm.dk
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