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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 

FORORD 
 

 
Kommunikationen mellem patienten og den 

sundhedsprofessionelle er afgørende for pati-

entens tilfredshed med sundhedsvæsenet, og 

kommunikation spiller en stor, og til tider afgø-

rende rolle i forbindelse med kvaliteten af pati-

entbehandlingen. Desuden viser undersøgel-

ser, at patientsikkerheden øges, når kommuni-

kationen foregår på en måde, så patienten fø-

ler sig både hørt og forstået af behandleren. 

Derfor har sundhedsprofessionelles og ikke 

mindst lægers kommunikative kompetencer 

været i fokus i Danmark i de senere år. Der er 

stort fokus på, hvordan man sikrer, at den en-

kelte læge har de kommunikative kompeten-

cer, der er nødvendige for god patientbehand-

ling. Og der er fokus på, hvordan man som 

læge bedst kan lære patientcentreret kommu-

nikation.  

 

Denne rapport beskriver erfaringer fra projek-

tet Klinisk kommunikationstræning, som er 

gennemført i perioden 2012-2018. I dette pro-

jekt gennemførte 6 hospitalsafdelinger et ud-

dannelseskoncept for kommunikationstræning 

for læger som en del af den daglige kliniske 

kompetencevurdering og kollegiale sparring. 

Projektet var finansieret af Region Midtjylland 

og blev gennemført på Regionshospitalet, 

Randers (RR) og Aarhus Universitetshospital 

(AUH). Rapporten beskriver dels, hvordan ud-

dannelseskonceptet praktisk blev organiseret 

og hvilke læringsmetoder, der blev anvendt, 

dels de deltagende lægers erfaringer med 

projektet. Igennem en kvalitativ interviewun-

dersøgelse afdækkes såvel udfordringer som 

muligheder for at gennemføre kommunikati-

onsundervisning på en hospitalsafdeling. 

Selvom rapporten beskriver et projekt, hvor 

deltagerne udelukkende er læger, kan den 

læses af alle med en interesse for patientcen-

treret kommunikation i sundhedsfaglige ud-

dannelser. Det er vores håb, at rapporten kan 

være en inspiration til at indtænke lignende 

initiativer i egen praksis.  

 

Tak til alle de læger, som med stor velvillighed 

stillede op til kommunikationsundervisningen, 

og ikke mindst til de mange læger, der lod sig 

interviewe om kompetenceudviklingsprojektet, 

og tak til de afdelinger, som prioriterede at 

deltage i projektet. Også tak til overlæge Dorte 

Lange Høst, som har bidraget til design og un-

dervisning i projektets første fase. Ikke mindst 

tak til Region Midtjylland for finansiering af 

projektet.  

 

Tak til PA og centersekretær Lone Folmer Niel-

sen, som har stået for det grafiske og redige-

ringsmæssige arbejde. 

 

 

Jane Ege Møller 
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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 

INTRODUKTION OG BAGGRUND 
 

 

 

At lægers og andre sundhedsprofessionelles 

kommunikative kompetencer er afgørende for 

kvaliteten af patientbehandling er efterhån-

den et uomgængeligt faktum. F.eks. anslås 

det, at ca. 40-50 % af alle patientklager om-

handler kommunikation1, ligesom kommunika-

tion også er en væsentlig faktor i utilsigtede 

hændelser og dermed indirekte medvirkende 

til at svække patientsikkerheden. 

Flere studier peger på, at patientcentreret 

kommunikation leder til både øget patienttil-

fredshed og en forbedring i klinisk outcome, 

såsom reduceret angst og depression, bedring 

i funktionsniveau, forbedret blodtryk, 

blodsukker og smertekontrol2,3.  

 

Internationalt har der inden for de seneste år-

tier været et øget fokus på kommunikations-

træning som del af lægers og lægestuderen-

des uddannelse 4,5, og kommunikation opfat-

tes nu som en kernekompetence inden for læ-

gefaget.  

 

Danmark er ingen undtagelse fra denne udvik-

ling, og i dag er kommunikationstræning en in-

tegreret del af alle danske lægeuddannelser 6, 

og kommunikation anerkendes som en læge-

faglig kernekompetence i CanMEDS-rammen 

for De syv lægeroller 7. I den postgraduate me-

dicinske uddannelse har Danmark endda en 

foregangsrolle, eftersom obligatorisk kommu-

nikationstræning allerede siden 2004 har 

være en del af uddannelsen af lægerne i Kli-

nisk Basisuddannelse (tidligere turnus), hvilket 

ikke ses i andre lande 8,9. Sygehus Lillebælts 

kommunikationskursus, projektet ”Klar tale ” er 

endvidere et eksempel på, hvordan Danmark 

også har en stærk kultur for efteruddannelses-

kurser i kommunikation 10. Historisk har det væ-

ret Lægeforeningens mangeårige kommuni-

kationskurser, der har været med til at danne 

grundlag for kommunikationstræningen i Dan-

mark, bl.a. ved at introducere Calgary Cam-

bridge-modellen. 
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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 
FRA KURSUS TIL KLINIK? 

 
 

Selvom der er stort uddannelsesmæssigt fokus 

på kommunikation, er der stadig udfordringer 

med at få de tillærte kompetencer ind som en 

del af den daglige kliniske praksis, og mange 

peger på en transferproblematik, hvor de kom-

munikative kompetencer lært på et kursus er 

svære at overføre til den kliniske virkelighed. 

Nogle taler endda om et egentligt ’gap’: Den 

måde, man lærer at kommunikere på kurser 

og uddannelser, er tilsyneladende ikke den 

samme, som det rollemodellerne praktiserer 

og lærer videre i klinikken 11. Mange forskere 

og undervisere argumenterer derfor for i højere 

grad at forbinde kommunikationstræning til 

det kliniske og arbejdspladsens konkrete virke-

lighed, f.eks. ved at finde ”the teachable mo-

ments” i den kliniske hverdag 12. Dette er sær-

lig vigtigt, eftersom klinisk kommunikation er 

en kompetence, der udvikles over tid, og som 

kræver vedligeholdelse – ellers mistes den 13,14. 

Selvom både medicinstuderende og uddan-

nelseslæger har en forventning om at mod-

tage kommunikationstræning og feedback i 

den kliniske setting, viser studier, at dette sjæl-

dent finder sted15,16 . Ca. 2/3 af kirurgiske 

uddannelseslæger har f.eks. i et studie rappor-

teret 0-1 feedbackepisode på deres kommuni-

kative kompetencer inden for de seneste seks 

måneder. I et review fandt Peron et al. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

barrierer for arbejdspladsbaseret kommunika-

tionstræning, der både lå hos de, der skulle 

modtage træningen, hos de facilitatorer, der 

skulle forestå den såvel som i organisatoriske 

strukturer.  

 

I tråd hermed beskriver Rosenbaum 4, hvordan 

udfordringer med reel transfer af kommunika-

tive kompetencer til den kliniske setting er 

mangefacetteret og bl.a. bunder i manglende 

formel træning i klinikken, manglende kom-

munikative kompetencer hos de klinikere, der 

skal forestå en sådan træning samt et overdre-

vent fokus i klinikken på hvad (what), der skal 

frem i en patientsamtale frem for hvordan 

(proces), det kommer ind i samtalen (how). 

 

PROJEKTETS FORMÅL OG  

DESIGN 
 

Målet med dette projekt var at udvikle og af-

prøve et uddannelseskoncept, hvor hospitals-

læger trænede kommunikation som en inte-

greret del af deres kliniske hverdag. I stedet for 

at sende sundhedsprofessionelle på et hel- el-

ler flerdages kursus uden for den kliniske set-

ting, flyttedes kursusaktiviteter ind som små 

dryp over længere tid i den kliniske hverdag. 

Konceptets mål var at sætte afdelingernes læ-

ger i stand til at fortsætte denne form for un-

dervisning og kollegial sparring efter projekt-

perioden som en del af den daglige drift, ud-

dannelsesportefølje og afdelingskultur.  
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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 

KOMMUNIKATIONSTRÆNING I KLINIKKEN

Projektet har kørt siden 2012 på 6 afdelinger. 

Fra et pilotprojekt på børneafdelingen, Ran-

ders Regionshospital 8 til udrulningen af kon-

ceptet i 2013 til fem afdelinger på Aarhus Uni-

versitetshospital (se oversigt over deltagende 

afdelinger). Projektet blev til i samarbejde med 

projektleder, adjunkt Jane Ege Møller, Center 

for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, 

Aarhus Universitet. 

I samarbejde med afdelingernes læger og le-

delser blev der skræddersyet uddannelsesfor-

løb, som matchede den enkelte afdelingsklini-

ske og uddannelsesmæssige organisation. 

F.eks. blev træningen placeret i allerede pro-

gramsat uddannelsestid eller tilrettelagt under 

hensyn til ambulatoriefunktioner etc. Trænin-

gen foregik typisk i forskellige blokke over en 

længere tidsperiode – typisk 1-2 år. Et forløb 

bestod f.eks. af en blok med 4 ugers træning – 

1 times undervisning en gang ugentligt i for-

bindelse med morgenkonference, herefter en 

pause i træningen på 1-2 måneder, hvorefter 

der igen var en kommunikationstræningsblok 

på 3-6 uger osv. 

 

 

  

 

Deltagende afdelinger Regionshospitalet Randers (RR) og 

Aarhus Universitetshospital (AUH) 

Børneafdelingen, RR 

Neurokirurgisk afdeling, AUH 

Lungemedicinsk afdeling, AUH 

Øjenafdelingen, AUH 

Øre-, næse- og     

Halsafdelingen, AUH 

Afdeling for Kvindesygdomme, AUH 

Tabel 1. Oversigt over deltagende afdelinger på 

Aarhus Universitetshospital. 

 

Figur 1. Eksempel på uddannelseskonceptets forløb. 

 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Afd. kører selv 

træningen 
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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 
UNDERVISNINGSMETODER  
 

 

Projektet afprøvede forskellige undervisnings-

aktiviteter og -metoder: Fælles undervisning, 

oplæg og diskussion med udgangspunkt i kon-

krete situationer fra afdelingerne, fælles dis-

kussion og rollespil med udgangspunkt i kon-

krete udfordrende oplevelser lægerne bragte 

op, observationer og individuel feedback. Den 

mest gennemgående komponent i forløbet 

var videooptagelse af lægernes egne samta-

ler, fremvisning og kollegial feedback. Brugen 

af video beskrives som effektiv læringsmetode, 

fordi den giver mulighed for både én-til-én – 

og gruppefeedback og viser elementer som 

ikke nødvendigvis vil komme frem ved self-as-

sessment eller ’flue på væggen’-feedback. På 

den måde stimulerer videosupervision refleksiv 

tænkning18,19. 

 

Metoden der lå til grund for al undervisning var 

Calgary Cambridge Guide 20, som er en veldo-

kumenteret model, der udover bred internatio-

nal anvendelse også bruges over hele Dan-

mark, både præ- og postgraduat. Der blev ud-

viklet materiale, der introducerede til begre-

berne, og hver afdeling fik eksemplarer af kur-

susbogen som anvendes på det obligatoriske 

generelle kursus i kommunikation i Region 

Midtjylland21. 

 

 

 

  
Figur 2. Calgary Cambridge Guide efter Kurtz, Silverman & Draper, 2006. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj76OKup9LfAhUBl4sKHasXBPMQjRx6BAgBEAU&url=https://studylib.net/doc/7346153/the-calgary%E2%80%94cambridge-framework&psig=AOvVaw0tCvWVNxoGo8ey9MuZW2jh&ust=1546628778825374
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UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 
FACILITATORER 
 

 

På fire af de seks deltagende afdelinger blev 

der uddannet en gruppe af 4-5 facilitatorer og 

tovholdere. Disse bestod primært af afdelings- 

eller overlæger samt enkelte hoveduddannel-

seslæger, der arbejdede i en længere periode 

på den pågældende afdeling. Uddannelsen 

af og løbende feedback til disse blev forestået 

af projektleder Jane Ege Møller. Facilitatorerne 

gennemgik et 3 timers kursus. Her blev de 

klædt på til at kunne facilitere videosupervisio-

nerne. Herefter forestod facilitatorerne selv ses-

sionerne og fik feedback på deres facilitering. 

Efterfølgende support, feedback og brush up-

aktiviteter blev givet ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Foto 1. Facilitering af gruppens feedback efter video. 
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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 

RESULTATER FRA KVALITATIV UNDERSØGELSE 

 
 

Som erfaringsopsamling og løbende kvalitets-

sikring af projektets aktiviteter blev der foreta-

get kvalitative interviews med 46 af de delta-

gende læger. Disse blev analyseret tematisk22. 

I det følgende præsenteres hovedtemaerne i 

den kvalitative interviewundersøgelse. 

 

 Børneafd. 

(RR) 

Neurokirurgisk 

afd. (AUH) 

Afd. for Kvin-

desyg-

domme 

(AUH) 

Lungeme-

dicinsk afd. 

(AUH) 

Øjenafd. 

(AUH) 

Total 

 

Individuelle interviews 

Uddannelseslæger 

Special-/overlæger 

13  

7  

6  

10  

4 

6 

7  

0  

7  

11  

7 

4  

5 

2 

3 

 

46 

20 

26 

Antal projektdeltagere 

på afdelingen 

29 23 31 38 24 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 2. Oversigt over dataindsamling på afdelingerne. 

 

Foto 2. Videosession og kollegial feedback. Fredagsundervisning på 

Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. 
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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 
HVAD FIK LÆGERNE UD AF TRÆNINGEN? 
 

 

Alle interviewede læger er positive over for ak-

tiviteterne i projektet.  De fortæller, at det er 

meningsfuldt at sætte fokus på egne og kolle-

gers kommunikative udfordringer og kompe-

tencer. Gennem videooptagelser har de fået 

et unikt indblik i og lært af hinandens måder at 

føre en patientsamtale på. Mange fremhæver 

fordelen ved, at træningen ligger i klinikken og 

foregår drypvis. På den måde får man lige så 

stille integreret kommunikationsredskaber i sin 

hverdag, og lægerne lægger vægt på, at man 

kan tage ét kommunikationsredskab ad gan-

gen med direkte fra undervisningen i konfe-

rencerummet og ud i den næste patientsam-

tale.  

 

”Hvis det havde været et endagskursus, var vi 

sikkert kommet tilbage og syntes, at det var et 

rigtig, rigtig godt kursus, og så var vi faldet til-

bage i vores gamle fejl og uhensigtsmæssige 

måder at gøre tingene på. Det, der har gjort 

forskellen for mig, er, at det har taget udgangs-

punkt i noget helt konkret, og det har været 

midt i vores hverdag. Det har i hvert fald for 

mig gjort, at jeg har taget det med videre, når 

jeg for eksempel sad i ambulatoriet.”  

(Overlæge) 

 

Lægerne fortæller, at det har været frugtbart, 

at træningen foregår løbende over lang tid, så 

ens kompetencer holdes ved lige, og man får 

sat fokus på kommunikationen med jævne 

mellemrum. 

”I et almindeligt kursus har man ikke samme 

mulighed for opfølgning. Det er vigtigt for vores 

faggruppe hele tiden at få opmærksomhed 

på det – ellers vil det fise ud.”  

(Afdelingslæge) 

 

”Kommunikationsfærdigheder er lidt som en 

muskel, der skal trænes, tror jeg.”   

(HU- læge) 

 

Lægerne lægger vægt på den kollegiale 

feedback, både den positive og ændringsfor-

slag, og videoerne gør, at man ser sig selv lidt 

udefra. 

 

”Jeg tror, mange af dem, der har siddet i ’den 

varme stol’, om man så må sige, har en aha-

oplevelse i forhold til det at se sig selv og 

tænke over, om ’er det en side af mig selv jeg 

skal arbejde med?’ Det bliver sådan et person-

ligt udviklingsprojekt. Og når man har det på 

film, kan man jo ikke sige ”nej, det har jeg al-

drig sagt!”  

(Overlæge) 

 

Samtidig med denne brede positive erfaring 

har der dog været en tendens til en overvægt 

af yngre læger, som har været mere aktivt del-

tagende i projektet end deres ældre kolleger. 
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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 

 
 

HVAD BRUGER LÆGERNE FRA TRÆNINGEN? 
 

 

Selvom alle er positive, bruger lægerne træ-

ningen forskelligt. På et analytisk niveau kan 

der overordnet karakteriseres fire forskellige 

former for brug: 1) ad hoc, 2) problemløsning, 

3) 100 % implementering og 4) ikke brug. Ho-

vedparten bruger redskaberne på de to første 

måder ad hoc eller som problemløsning. Ad 

hoc vil sige, at man efter at have haft fokus på 

et redskab i undervisningen er gået direkte ud i 

klinikken og har afprøvet det. Man bliver her 

mindet om den viden, man har med sig fra tid-

ligere undervisning, og fordi træningen ligger i 

klinikken er det muligt at tage et redskab her-

fra med til det næste patientmøde. 

En anden måde at anvende træningen på er, 

at man er mere bevidst om at bruge redska-

berne fra træningen, når der opstår kommuni-

kative udfordringer. 

 

”Når man kommer i en situation, hvor man kan 

mærke, at det ikke kører kommunikativt, eller 

der er et eller andet, der ikke spiller helt godt, 

så hiver man jo nogle af de redskaber, som 

man har lært i de seancer, frem og tænker 

”hvad er det lige – nu skal jeg have fokus på 

metakommunikation.”  

(HU-læge) 

 

Andre integrerer kommunikationsredskaberne 

100 % i alle samtaler og bruger det som en 

gennemgående struktur og værktøj. 

 

”Jeg har lært at strukturere min samtale, og  

det hjælper mig, når vi er presset på tid. Og vi 

er meget presset på tiden.”  

(I-læge) 

 

”Jeg bruger det til at få flow i mit ambulato-

rium, fordi man har fået nogle enormt gode 

håndgreb synes jeg.”  

(Afdelingslæge) 

 

Enkelte fortæller, at de ikke bruger elementer 

fra selve træningen bevidst, selvom de synes, 

de har fået noget ud af forløbet. 
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KLINISK KOMMUNIKATIONSTRÆNING FOR HOSPITALSLÆGER – 

UDVIKLING AF ET UDDANNELSESKONCEPT 

 
AFDELINGSKULTUREN OG KOLLEGIAL FEEDBACK 
 

 

 

Alle peger på, at det er vigtigt at sætte kom-

munikation på dagsordenen i træningen, men 

at det ellers ikke finder sted særlig tit. 

 

”Det var første gang, man fik feedback fra ens 

overlægekollegaer også, det har jeg aldrig 

fået. Det var konstruktivt.”  

(Overlæge) 

 

 På nogle afdelinger oplever man derudover 

at konceptet ’smitter af’ udover selve trænin-

gen og den individuelle brug. Man sparrer 

mere med hinanden om kommunikation, og 

lægerne oplever, at træningen åbner for en 

’kulturændring’. 

 

”Det giver en åbenhed omkring kommunika-

tion, som der tit ikke er blandt os læger. Det er 

sjældent, at der har været rum til, at der bliver 

taget nogle kommunikative spørgsmål op. 

Men nu er det kommet på skemaet. Så er det 

også nemmere at tage op i løbet af en dag el-

ler til en konference: ”den her patient er svær 

at kommunikere med, har I nogle indspark?”, 

så det er en mere integreret del af vores dag-

ligdag.”  

(HU-læge)  

 

Dette er ikke erfaringen på alle afdelinger, og 

nogle steder stopper træningen efter projek-

tets afslutning bl.a. pga. organisatoriske æn-

dringer i afdelinger og udskiftning af centrale 

tovholdere etc. 

 

 

 

 

Foto 3. Kollegial feedback. 
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GRÆNSEOVERSKRIDENDE AT VISE VIDEO OG MODTAGE  

KOLLEGIAL FEEDBACK 
 

 

 

At træne kommunikation i klinikken er udfor-

drende for lægerne, fordi det rykker ved de ek-

sisterende kollegiale strukturer. Hovedparten 

fortæller, at det er grænseoverskridende at 

vise en video for sine kollegaer, og man føler 

sig eksponeret eller endda ’klædt af’.  

 

”Det er så afslørende. Altså man kan ikke sidde 

og gemme sig som f.eks. til en morgenkonfe-

rence. Her kan man enten lade være med at 

sige noget, eller man kan lige komme med et 

eller andet indspark, og så kan man holde 

mund igen. Det kan man ikke her. Og det jo på 

en måde min intimsfære, der pludselig er sat 

et kamera op i.”  

(Afdelingslæge)  

Det kan også være grænseoverskridende at 

give feedback – netop fordi man er kolleger 

og gerne vil undgå, at kollegerne bliver ramt 

for hårdt af en mulig kritik. Stadigvæk mener 

alle adspurgte, at det man får ud af det, langt 

overstiger det grænseoverskridende. De for-

tæller, at det hjælper dem med et fast struktu-

reret uddannelseskoncept, som sikrer et trygt 

læringsmiljø. For en uddybende analyse af 

dette aspekt se Møller og Mallings artikel 

Workplace-based communication skills train-

ing in clinical departments: Examining the role 

of collegial relations through positioning the-

ory23.

 

 

 

 

Foto 4. Læge (th.) fortæller facilitator (tv.), hvad han har lagt mærke til i sin kommunikation ved 

at se sig selv i den videooptagede patientsamtale, som han netop har vist. 
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TRÆNING I KLINIKKEN – UDFORDRENDE MEN DET RIGTIGE STED 
 

 

 

Der er udfordringer ved at placere denne type 

træning i klinikken. For det første er der stor ud-

skiftning blandt de deltagende. Vagtskemaet i 

sig selv giver udskiftningen, samtidig med at 

flowet af uddannelseslæger gør, at det aldrig 

har været helt de samme deltagere fra den 

ene undervisningsgang til den anden.  Endvi-

dere kunne presserende arbejdsopgaver gøre, 

at deltagerne blev forsinkede, hvilket denne 

træning var sårbar over for pga. af den korte 

tidsramme. Lægerne oplevede også, at kom-

munikationstræningen foregik på en måde, 

som var lidt langsommere og reflekterende, 

hvor man kom ud i ’afkroge’ og ’hjørner’ man 

ellers ikke giver sig tid til, og at det var udfor-

drende at skabe rum til det i den travle klinik.  

 

”Hvis vi har en morgenkonference, hvor vi sid-

der og kigger røntgenbilleder og patologisvar – 

der skal man ligesom sige: ”scanningen viste 

dét, mikroskopien viste dét … patienten skal 

have lavet dén operation. Næste”. Det er lidt 

mere maskinelt.  

Men i kommunikationstræningen er formålet 

netop at fordybe sig lidt og nogle gange 

komme ud ad nogle tangenter, man ikke lige 

havde tænkt. Så er det forstyrrende, hvis der er 

kaldere, der bimler og bamler hele tiden, og 

folk render ud og ind. Det er altid forstyrrende, 

men især her, hvor det skal gå lidt langsomt. 

Og det skal det jo. Men det [klinikken] er det 

rigtige sted, hvis folk er med på det.”  

(Afdelingslæge)  

 

For at skabe dette rum har det været nødven-

digt at udvikle et fleksibelt koncept og materi-

ale i form af oversigter over centrale kommuni-

kationsredskaber, samt at en manual for feed-

back har været tilgængelig (se figur 3 og 4 for 

eksempler på materiale). Derudover er den fa-

ste struktur i feedbackmodellen blevet ridset 

op hver gang for deltagende læger. Det har 

gjort, at nytilkomne læger hurtigt har kunnet 

komme ind i sessionerne, og man kunne skabe 

et rum af tryghed midt i klinikkens travlhed. 
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Figur 3. Fokuspunkter og redskaber. 

 

 

 

 

 

 

FACILITATORER 
 

De uddannede facilitatorer beskriver, at selve 

konceptet for videosupervision er en menings-

fuld ramme for denne form for træning. Den 

forholdsvis faste og klare struktur har bidraget 

til, at de har kunnet styre gruppeprocessen, 

både i forhold til tid og til kollegiale relationer 

(se figur 4 – guide til supervision og feedback). 

Flere facilitatorer har udtrykt behov for mere 

træning og udviklingsaktiviteter end de 3 timer 

oprindeligt planlagt. Deres erfaring har været 

indimellem ikke at have følt sig helt klædt på  
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Figur 4. Manual og struktur for supervision og feedback. 

 

 

til at varetage træningen på et højt nok kom-

munikationsmæssigt niveau. Dette har vist, at 

løbende faculty development-aktiviteter har 

været nødvendige såvel som eksterne samar-

bejdspartnere, der kan forestå denne. 

Denne form for træning afhænger desuden af, 

at der er en egentlig gruppe af uddannede:  

 

 

Dels rent praktisk for at muliggøre, at der er en 

facilitator til stede den dag, træningen foregår, 

men også i forhold til kollegial støtte, idéud-

veksling og sparring. 

En udfordring har været udskiftning i facili-

tatorgruppen pga. jobskifte. Dette har vanske-

liggjort egentlig videreførelse af projektet på 

nogle afdelinger. 
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FORUDSÆTNINGER FOR KOMMUNIKATIONSTRÆNING I KLINIKKEN 
 

 

 

Ledelsesmæssig opbakning er afgørende for, 

om projektet lykkes. Alle afdelingers ledende 

overlæger og uddannelsesansvarlige overlæ-

ger har bakket synligt op om projektet med in-

formation, aktiv deltagelse i  

undervisningen og f.eks. ved at agere fore-

gangsperson ved at modtage feedback på en 

videooptaget læge-patientsamtale.  

En vis organisatorisk stabilitet har også været 

vigtig. Projektets erfaring er, at ændringer un-

dervejs i afdelingernes andre opgaver, udskift-

ning af tovholdere m.m. har betydet, at uddan-

nelsestiden er inddraget, og træningen i perio-

der er sat på standby. To afdelinger nåede ek-

sempelvis ikke til den fase af projektet, hvor 

der blev uddannet facilitatorer, som muliggør, 

at træningen kører videre efter projektets af-

slutning. Eksterne samarbejdspartnere med 

kommunikativ og pædagogisk ekspertise har 

derfor været nødvendige for både at igang-

sætte modellen, løbende give facilitatorer 

brush up, genoptage aktiviteter osv. 
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KONKLUSION 
 

 

At placere kommunikationstræning integreret i 

den kliniske setting og arbejdspladsens hver-

dag har været et frugtbart tiltag for de delta-

gende hospitalslæger – yngre såvel som mere 

erfarne. Dette uddannelseskoncept fungerer i 

den kliniske praksis ved at tage højde for de 

enkelte afdelingers særlige karakteristika, og 

lade træningen indgå i den allerede planlagte 

uddannelsestid som små dryp over en læn-

gere periode. 

 

De deltagende læger er alle positive, men bru-

ger træningen på forskellig vis. Hovedparten 

bruger træningen indimellem (ad hoc eller 

problemløsende), færre integrerer strukturen i 

hver eneste samtale, men kun et fåtal bruger 

ikke bevidst elementer fra træningen.  

 

At placere denne form for formel træning i den 

kliniske setting er udfordrende og meningsfuldt 

på samme tid. For at projektet kan lykkes, er en 

vis organisatorisk stabilitet og ledelsesmæssig 

opbakning derfor nødvendig, ellers ’kommer 

klinikken i vejen’ for træningen, og det er varie-

rende, hvor længe projektet kører på afdelin-

gerne.  

 

Uddannelsen af og støtten til facilitatorerne vi-

ste sig også at være afgørende, og flere aktivi-

teter end det først planlagte 3 timers kursus var 

nødvendig, for at facilitatorerne oplevede at 

være klædt ordentligt på til at varetage sessio-

nerne. 

 

Mere udvikling er nødvendig for at få kommu-

nikation på dagsordenen som en integreret 

del af den kliniske hverdags møder med pati-

enten.   
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ANBEFALINGER 
 

 

På baggrund af projektet kan der gives  

følgende anbefalinger: 

 

 Konceptet har vist sig både robust og 

fleksibelt og bør rulles ud til andre af-

delinger. Dette kræver en ledelses-

mæssig opbakning på flere niveauer 

(bl.a. ved at afsætte tid til træningen) 

samt involvering af eksterne fagfolk til 

at igangsætte og vedligeholde pro-

cessen. 

 

 Konceptet bør involvere andre sund-

hedsprofessionelle faggrupper end 

læger. Dette vil muliggøre, at der ud-

vikles et fælles vokabular til at give 

feedback på kommunikation på afde-

lingerne og dermed sparring på tværs 

af professioner, hvor det er relevant. 

 

 

 

 

 Konceptet kan med fordel tænkes ind 

som en del af kompetencevurderin-

gen af yngre læger, f.eks. som et sup-

plement til 360 graders feedback. 

 

 Uddannelsen af facilitatorer på de en-

kelte afdelinger fungerede, men var 

sårbar over for udskiftning pga. job-

skifte. Der bør uddannes flere facilita-

torer på hver afdeling, og der bør sik-

res en højere grad af kontinuerlige 

faculty development-aktiviteter og 

brush up som en kvalitetssikring af det 

kommunikationsmæssige niveau af 

træningen.    
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