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Program - indhold

• Hvilke udfordringer er der i den korte kontakt?

• Hvad skal patienten opleve i den korte kontakt?

• Ledetråde I måske kan gøre brug af?

• Calgary – Cambridge Guiden – en model og teori 

• Kommunikative færdigheder i praksis

• Samtaler med flere parter

• Kommunikationskultur



UDFORDRINGER VED DEN KORTE 
KONTAKT



Udfordringer

Hvilke udfordringer 
oplever du i den korte 
kontakt med patienter
og pårørende i hverdagen?

Fortæl sidemanden om dine 
udfordringer



Udfordringer ved den korte kontakt 

• Fokus er på en eller få, meget afgrænsede 

opgaver 

• Patienten får måske ikke indfriet sine 

forventninger

• Kort tid til at opbygge en god relation 

• Kort tid til at orientere sig om problemet

• Bestemt afsat tid til rådighed

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016
Munksgaard



Kommunikative færdigheder der bruges med 
særlig intensitet i den korte kontakt 

• Tydeliggøre tidsrammen, fokusere opgaven og styre 
samtalen 

• Dosere og ikke overdosere mængden af information

• Skabe en form for relation med patienten og de 
pårørende – og finde ind til deres individuelle behov

• Få svar på om målet med 
vejledningen/informationen er nået

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. 2016 ”Den gode patientsamtale”.
Munksgaard



Patientens/de pårørendes oplevelse

Hvad ønsker du/I, at patienten skal sige til andre
om mødet med dig (afdelingen)

Del dine tanker med sidemanden



Hvad skal patienten opleve i mødet?

• At få løst sit problem/talt om sine bekymringer/problemer

• At blive taget alvorligt 

• At føle sig hørt og set

• At være medinddraget

• At have tillid til sygeplejersken, det tværfaglige team og 

sundhedsvæsenet

• Andre ting?

Hvad skal der til, for at patienten får en god oplevelse?



4 ledetråde

som I måske kan bruge...



Forventningsafstemning           

1.

Det, vi forventer, præger det, vi oplever

Patientens oplevelse - sammenholdt med hans 
forventning  =  hans grad af tilfredshed

Oplevelser er med til at afgøre, om 
patienter/pårørende taler positivt eller negativt om 
hospitalet 

Afslutningen på samtalen er afgørende for begyndelsen 
på den næste samtale

Petersen, Helle. 2008. Det kommunikerende hospital. Børsen. 1. udg. 1. oplag.



Hjælpekunstens – sygeplejens væsen 2. 2.

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes Een 

at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, 

først og fremmest maa passe paa 

at finde ham der, hvor han er, 

og begynde der.”

Kierkegaard 1859



Grundlæggende holdninger 3. 3.

• Medinddragelse af patienten er en selvfølge

• Patienten har svarene

• Sygeplejersken udviser empati 

• Patientens perspektiv inddrages 

• Relationen mellem patient/pårørende og 
sygeplejerske er væsentlig/afgørende for 
empowerment og compliance 

Bente Bassett med inspiration fra Jørgen Svenstrup, Empowermind



At kunne lytte

Niveau 1: Indre lytning

Lytter med udgangspunkt i sig selv

Niveau 2: Fokuseret lytning 

Fokuserer på den, der fortæller 

Niveau 3: Global lytning

Bruger alle sanser og lytter til mere end ordene 

Gjerde S. 2012. Coaching – hvad, hvorfor, hvordan. 
Forlaget Samfundslitteratur. 1. udgave 6. oplag. 

4. 



Indre lytning - eksempel

Indre lytning - Lytter med udgangspunkt i sig selv

• Minder os om vores egen historie, og vi venter ivrigt på at kunne fortælle 
den. Andre gange ser vi på os selv og spørger, hvad ville jeg have gjort i 
den situation. 

• Stiller spørgsmål men samler kun information til gavn for os selv. 
Elementer, der ikke passer ind i det billede, vi allerede har dannet os, 
bliver overhørt. 

• Hører kun det vi ønsker at høre.

Patient: ”Pyh, hvor er jeg nervøs, og jeg har jeg sovet SÅ dårligt i nat.”   

Sygeplejerske: ”Jeg ved lige, hvordan du har det. Jeg sov også elendigt 
dengang, jeg skulle opereres. Jeg trak vejret dybt og tænkte 
på noget andet – det hjalp.”

Gjerde S. 2012. Coaching – hvad, hvorfor, hvordan. 
Forlaget Samfundslitteratur. 1. udgave 6. oplag. 



Indre lytning - øvelse 

• Gå sammen to og to

• Den ene fortæller om en ferie, hun/han har 
haft

• Den anden lytter lokalt 



Hvad opdagede I? 



Lytteniveauer - eksempler

Fokuseret lytning – fokuserer på den, der fortæller

Patient: ”Jeg har glædet mig til det her, men jeg har også 
frygtet det.” 

Sygeplejerske: ”Du har glædet dig, men også frygtet operationen? 
Det vil jeg gerne høre mere om.”

• Fulde fokus ligger på den der fortæller historien. Lægger kun mærke til 
den, der fortæller. 

• Mere fordomsfri lytning, ikke længere nysgerrige på egne vegne, men på 
den andens. 

• Lytter uden for vores egne mentale modeller og hører historien med et 
barns nysgerrighed. 

• Vi hører ordene uden at evaluere – spejler tilbage til udøver.

Gjerde S. 2012. Coaching – hvad, hvorfor, hvordan. 
Forlaget Samfundslitteratur. 1. udgave 6. oplag. 



Fokuseret lytning - øvelse 

• Gå sammen to og to

• Den ene fortæller om noget, hun/han gerne vil 
ændre på – noget der er vigtigt for hende/ham

• Den anden lytter fokuseret



Fokuseret lytning

Hvad opdagede I?

Hvad var anderledes end ved første
øvelse? 



Global lytning 

• Lytter uden vores mentale modeller og lytter 
til mere end ordene. 

• Bruger alle sanser. 
• Udover empati lever vi os mere ind i det usagte, i følelserne, 

kropssproget og tonefaldet. 

• Udfordringer: Bevidst ville bruge flere sanser. Sæt ord på det vi 
hører/fornemmer. 

• Opfange effekten af vores tilbagemelding og bruge det i det videre 
arbejde. 

Patient (sukker): ”Åh, hvor er det dejligt, at jeg fik en tid. Nu kan 
jeg da endelig få besked om, hvad der er galt med mig.” 

Sygeplejerske: ”Jeg kan høre, at du er glad for at have fået en tid, men jeg 
synes også, at du sukker?”

Gjerde S. 2012. Coaching – hvad, hvorfor, hvordan. Forlaget Samfundslitteratur. 1. udgave 6. oplag. 



FS SASMO - KOMPETENCEKORT

Sygeplejerskens færdigheder, 

kompetencer og etik  



Sygeplejerskens færdigheder

• Planlægger modtagelse af patienten ved at indhente patientrelaterede 

data og oplysninger, patientjournal, vejledning, procedurer, instrukser og 

evt. anden litteratur 

• Skaber gennem verbal og nonverbal kommunikation et miljø af tryghed, 

tillid for patienten 

• Udviser professionel adfærd  

• Sikrer korrekt identifikation  

• Sikrer patienten er korrekt forberedt til operation  

Kompetencekort
Udarbejdet af SASMO, rev. Feb. 2017



Sygeplejerskens færdigheder

• Identificerer operationspatientens behov for 
sygepleje  

• Medinddrager pårørende i det omfang det er muligt 
og relevant  

• Sikrer at hygiejniske retningslinjer overholdes  

• Samarbejder i tværfaglige teams om modtagelse af 
patienten  

Kompetencekort
Udarbejdet af SASMO, rev. Feb. 2017



Sygeplejerskens kompetencer

• Reflekterer over egne overvejelser ved 
modtagelse af operationspatienter 

• Reflekterer over teamets samarbejde omkring 
modtagelse af operationspatienter

• Handlinger?

Kompetencekort
Udarbejdet af SASMO, rev. Feb. 2017



Etik i forruden og bagruden

Kompetencekort
Udarbejdet af SASMO, rev. Feb. 2017

Etik i forruden

Hvad bør jeg/vi 
(ikke) gøre, hvis 

det sker?

Etik i 
situationen

Hvad bør jeg/vi 
(ikke) gøre lige 

nu?

Etik i bagruden

Hvad burde 
jeg/vi (ikke) 
have gjort?

Hvordan gør I det?



God kommunikation

Hvad siger patienterne og 
medarbejderne?



God kommunikation

Patienterne: God kommunikation er 
når I:

• Er åbne og villige til at gå i dialog
• Aktivt opfordrer til at stille 

spørgsmål
• Giver jer god tid
• Præsenterer jer selv – og dem I 

har med
• Er venlige og imødekommende
• Taler direkte til patienten
• ”Ser” patienten
• Kommunikerer ligeværdigt
• Er nærværende

Medarbejderne: God 
kommunikation kræver at vi:

• Aflæser patienten og møder ham, 
hvor han er

• Sikrer at patienten er tryg
• Ser patienten som et helt 

menneske
• Har et godt kropssprog
• Kommunikerer på patientens 

præmisser
• Viser patienterne, at vi har god 

tid til dem
• Kombinerer og afstemmer 

mundtlig og skriftlig information

Petersen, Helle. 2008. Det kommunikerende hospital. Børsen. 1. udg. 1. oplag.



Refleksion -
spørgsmål



CALGARY – CAMBRIDGE GUIDEN

Kommunikation med fokus på færdigheder 
og kompetencer fra kompetencekort



Styrker ved Calgary-Cambridge guide

• Struktur, som giver overblik, fokus og retning

• Effektiv – taler om/fokuserer på det, der er vigtigst både for 

patienten og for sygeplejersken

• Beskrevne kommunikative færdigheder 

• Evidensbaseret

Relationen til patienten er afgørende og kendetegnes ved: 

• Nærvær i samtalen

• Medinddragelse af patienten



Calgary-Cambridge Guide

Indlede samtalen

Indhente information

Undersøge

Formidle information 

Lægge en plan

Afslutte

Skabe

struktur

Opbygge en

relation

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. 2016. Den gode patientsamtale

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2013



Calgary-Cambridge Guide

Indlede samtalen

Indhente information

Undersøge

Formidle information 

Lægge en plan

Afslutte

Skabe

struktur

Opbygge

og udvikle

en relation

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients 3. udgave.Oxford:

Radcliffe Publishing; 2013



Færdigheder ifølge kompetencekort

• Skaber gennem verbal og nonverbal 

kommunikation et miljø af tryghed, tillid for 

patienten 

• Medinddrager pårørende i det omfang, det er 

muligt og relevant  

Uddrag af Kompetencekort
Udarbejdet af SASMO, rev. Feb. 2017



Opbygge og udvikle en relation –
verbalt og nonverbalt

Anvende passende nonverbal adfærd
• Øjenkontakt, ansigtsudtryk, placering, kropsholdning og 

stemmeføring

Udvikle kontakten
• Acceptere patientens synspunkter og følelser på en ikke 

dømmende måde
• Vise empati, åbent anerkende og vise forståelse for 

patientens synspunkter og følelser

Involvere og medinddrage patienten
• Dele overvejelser og tanker med patienten
• Begrunde spørgsmål/undersøgelser

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe Publishing;2013



Passende nonverbal adfærd

Hvem afgør, hvad der er passende?

Hvad gør man, hvis man er i tvivl?

Hvad gør I i hverdagen ift patienter og 
pårørende?



Passende nonverbal adfærd

• Giver hånd, når man hilser
• Øjenkontakt 
• Ansigtet i de rette ”folder”

Smiler
Nikker 
Alvorlig

• Lægger en hånd på skulderen/knæet
• Tager patientens hånd – lægger sin hånd på 

patientens – holder i hånden
• Andre måder?



Opbygge og udvikle en relation –
verbalt og nonverbalt

Udvikle kontakten
• Acceptere patientens synspunkter og følelser på 

en ikke dømmende måde
• Vise empati, åbent anerkende og vise forståelse 

for patientens synspunkter og følelser

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe Publishing;2013



Udvikle kontakten

• Lægge ansigtet i de ”rette folder” – neutralt udtryk

• Udvise empati – sætte sig i patientens sted

• I behøver ikke være enige

• Vær nysgerrig – vis interesse både verbalt og 
nonverbalt



Opbygge og udvikle en relation –
verbalt og nonverbalt

Involvere og medinddrage patienten

• Dele overvejelser og tanker med patienten
• Begrunde spørgsmål/undersøgelser

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe Publishing;2013



Deler tanker og overvejelser – og komme med 
kvalificerede gæt

Jeg ved fra andre patienter med ..., at de ikke altid fortæller 
deres nærmeste og heller ikke læger og sygeplejersker, hvordan 
de egentligt har det. Jeg tænker på, om det også gælder for dig?   
Pause

Selv om man godt ved, at man burde tabe sig inden operationen, 
kan det synes uoverskueligt at komme i gang. Er det nogle tanker 
du også gør dig?  Pause

Jeg kan se i journalen, at du har haft en dårlig oplevelse ifm en 
tidligere operation. Så jeg tænker, om du er nervøs for denne 
operation?      Pause



Hvilke verbale og nonverbale færdigheder 
bruger I/kan I bruge for at indfri 
nedenstående?

• Skaber gennem verbal og nonverbal kommunikation et 

miljø af tryghed, tillid for patienten 

• Identificerer operationspatientens behov for sygepleje  

• Medinddrager pårørende i det omfang, det er muligt 

og relevant  

Uddrag af Kompetencekort
Udarbejdet af SASMO, rev. Feb. 2017



Calgary-Cambridge Guide

Indlede samtalen

Indhente information

Undersøge

Formidle information 

Lægge en plan

Afslutte

Skabe

struktur

Opbygge en

relation

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients 2. udgave.Oxford:

Radcliffe Publishing; 2005



Struktur i samtalen

Strukturen:

• Tydeliggør samtalens formål

• Skaber klarhed over, hvad der skal nås

• Skaber transparens ift, hvor i samtalen man er

Synliggørelse af strukturen

• Forhandle fælles dagsorden

• Opsummere efter et afgrænset emne

• Markere emneskift og begrund dem

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 
2016. Munksgaard



Færdigheder der bruges med intensitet ved den 
korte kontakt 

Når du skaber struktur

• Afgrænse samtalen til det aftalte og ”henvise” 
andre problemer til en anden samtale eller 
person på en anerkendende og empatisk 
måde

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. ”Den gode patientsamtale”.
2016, Munksgaard



”Henvise” til andre problemer/samtale/person

Patient: 

”Jeg tænker virkelig meget på, hvordan jeg skal klare mit 
arbejde efter operationen. Hvor længe skal jeg være 
sygemeldt – og kommer jeg nogensinde til at kunne løbe 
igen?”

Sygeplejerske:

”Ja, der er mange alvorlige tanker ifm et sygdomsforløb. 
Hvem kan du tale med om det?”

”Vil det være en hjælp, hvis jeg skriver i journalen/beder en 
kollega være opmærksom...?” 



Anerkendende og empatisk måde - eksempler

• Jeg kan forstå, at det er meget vigtigt for dig at ..., men...

• Det må have været en barsk periode for dig at komme 
igennem...Føler du dig klar til at...

• Det må være hårdt at have smerter fra ... Vi kan tage os af 
..., Jeg synes, at du skal tale med ... om det. Hvad tænker du 
om det?

Nonverbal kommunikation 

Tonefald - stemmeføring



Calgary-Cambridge Guide

Indlede samtalen

Indhente information

Undersøge

Formidle information 

Lægge en plan

Afslutte

Skabe

struktur

Opbygge en

relation

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients 3. udgave.2013. CRC Press



Forbereder og indleder samtalen - skaber 
kontakt

• Hilse på patienten

• Præsentere sig selv og forklarer sin rolle

• Vise interesse, respekt og omsorg

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients 2. udgave. 2013. CRC Press



Sygeplejerskens færdigheder - kompetencekort

• Forberedelse: Planlægger modtagelse af patienten ved at indhente 

patientrelaterede data og oplysninger, patientjournal, vejledning, 

procedurer, instrukser og evt. anden litteratur 

• Skaber gennem verbal og nonverbal kommunikation et miljø af 

tryghed, tillid for patienten 

• Udviser professionel adfærd  

• Sikrer korrekt identifikation  

• Sikrer at patienten er korrekt forberedt til operation  

Kompetencekort
Udarbejdet af SASMO, rev. Feb. 

2017



Indleder samtalen og forhandler fælles 
dagsorden

• Afklare/identificere problemer, som patienten ønsker taget 
op i samtalen/konsultationen/i relation til opgaven

• Spørge åbent og direkte

• Lytte opmærksomt uden at afbryde eller ændre fokus

• Bekræfte/opsummere problemerne. Screene for yderligere 

problemer

• Inddrage sygeplejerskens punkter og prioritere dagsorden i 

fællesskab

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients

2. udgave.Oxford. Radcliffe Publishing;2013



Færdigheder der bruges med intensitet ved den 
korte kontakt 

Når du indleder samtalen

• Præsentere dig og forklare din rolle og fokuserede 
opgave

• Hjælpe med at prioritere ønsker til den fælles 
dagsorden, så I ender med at have et tydeligt fokus

• Fortælle hvor lang tid du har til rådighed, når 
relevant

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. ”Den gode patientsamtale”.
2016, Munksgaard



Indlede samtalen og forklare sin rolle 

Pia Andersen, 47 år, som for 4 uger siden har

sprunget sin akillessene kommer i ambulatoriet til kontrol. 

Du er på stuen sammen med en læge.  

Hvordan forklarer du patienten din og lægens 

rolle? 

Hvordan finder du patientens dagsorden – afklarer hans forventninger?  

Hvordan viser du interesse, nærvær og empati - nonverbalt

Vend dig mod sidemanden, sig og gør præcist som du vil 

gøre i praksis.

Fortæl den anden hvad der fungerede godt – som Pia.



Mulige formuleringer til ”din rolle” 

• Jeg er sygeplejerske og vil fortælle dig, 1) hvordan du 
tager støvlen af og passer foden om, 2) hvilke 
forholdsregler du skal tage i hverdagen de næste 4 
uger, og 3) så vil jeg også fortælle om 
genoptræningsforløbet – nu og når du har fået 
støvlen af. 

• Jeg er sygeplejerske med speciale i sprungne 
akillessener og mig kan du spørge om... 

• Jeg er sygeplejerske og min opgave er primært/mest 
at fortælle om ... At sikre at ... At vise hvordan... 



Mulige spørgsmål til patientens dagsorden

• Hvad vil du gerne have løst/taget op nu/spurgt om i 
forbindelse med operationen? 

• Hvad er det vigtigste for dig i forhold til operation af din 
hånd?

• Hvad er det allervigtigste for dig at få talt om/løst i dag?

• Jeg ved, at du kommer, fordi du har smerter i din ryg. Hvad 
håber du, der skal ske i dag?

• Vil du ikke fortælle mig, hvad du skal opereres for?

• Jeg har selvfølgelig læst din journal, men vil gerne være sikker 
på at vi er enige om, hvad der skal foregå i dag, så vil du ikke 
fortælle mig, hvad du regner med, at der skal ske?

Screening: Er der andre ting, du gerne vil tale om? Er det andet 
du tænker på/er bekymret for ift operation, udskrivelse?



Jeres dagsorden

• Jeg vil gerne høre, hvad du har gjort dig af overvejelser/hvad du ved 
om fordele og ulemper ved operation/genoptræning/udskrivelse.  

• Jeg har også nogle spørgsmål, jeg gerne vil stille dig ifm din 
akillesseneruptur.

• Jeg vil gerne have, at vi taler om, hvordan du skal holde øje med 
operationssåret.   

• Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du klarer dig, når du 
kommer hjem.   

• Jeg vil gerne høre, hvordan du har det lige nu (smerter, svimmelhed, 
utilpashed, andet). 



Færdigheder der bruges med intensitet ved den 
korte kontakt

• Fokusér på de(t) problemer, du kan løse (rolle, 
forventninger)

• ” Henvise” de problemer/emner, der ikke hører til dine 
opgaver eller som du/I ikke kan nå at løse/tage op

• Patientens vigtigste problemer prioriteres

• Fokus på løsninger og muligheder



Henvise problemer/emner

• Spl. opsummerer: Så det du kunne tænke dig er at tale om 
smertestillende medicin og din udskrivelse efter operationen 
– er det rigtigt? 

• Pt. Ja, det vil jeg meget gerne. 

• Spl. Det er virkelig træls at have ondt. Og både det og 
udskrivelse vil  du komme til at tale med min kollega Kirsten 
om, når vi har talt sammen. Jeg kan svare på spørgsmål i 
relation til selve operationen. 

• Pt. Fint, så ved jeg det.   



Forhandle fælles dagsorden

53 årig mand kommer i ambulatoriet på

mistanke om menisklæsion

• Spl. Vil du fortælle mig, hvorfor du kommer her i dag?

• Pt. ja, jeg kommer fordi, jeg har problemer med mine 
knæ, jeg har længe haft ondt, når jeg løber, men nu har 
jeg også ondt, når jeg går. Desuden har jeg også 
frygtelige smerter i mine fingerled, så det håber jeg 
også at få undersøgt. 

Øvelse. Du skal anerkende patientens problem, skabe 
struktur i samtalen, summere op og henvise patienten til 
egen læge. 



Forhandle fælles dagsorden

• Spl. Det må være anstrengende at have ondt i sine led. Og 
du har problemer med smerter i dine knæ, både når du går 
og løber – det kan vi tage os af her. 

• Undersøgelse for ledsmerter foregår på en anden afdeling. 
Så da skal du tale med din egen læge for eventuelt at få en 
henvisning.  

• Pt. Ok, det vil jeg gøre så.  
• Spl. Fint. Hvis vi lige vender tilbage til dit knæ, så sagde 

lægen, at din menisk er flosset, og at I har aftalt, at du vil 
prøve om et træningsprogram kan hjælpe. Så nu vil jeg vise 
dig de øvelser, du skal lave. Og derefter finder vi en ny tid 
for at se, hvordan det har hjulpet. Hvordan lyder det?



Refleksion -
spørgsmål



Calgary-Cambridge Guide

Indlede samtalen

Indhente information

Undersøge

Formidle information 

Lægge en plan

Afslutte

Skabe

struktur

Opbygge en

relation

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients 2. udgave.Oxford:

Radcliffe Publishing; 2013



Undersøge og uddybe problemerne

• Opfordre patienten til at fortælle med egne ord om 

problemerne i relation til fokusproblemet/emnet/opgaven

• Spørgeteknik- skifter mellem åbne og lukkede spørgsmål

• Lytte opmærksomt uden at afbryde

• Opmuntre patienten til at uddybe

• Opfange verbale og nonverbale hentydninger

• Anvende et let forståeligt sprog

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe Publishing;2013



Yderligere forståelse af patientens perspektiv 

Spørge til 

• patientens tanker og forestillinger 

• patientens bekymringer

• patientens forventninger

• hvilken betydning problemet har for patientens liv

Opmuntre patienten til at udtrykke følelser og tanker



Patientens perspektiv - mulige formuleringer 

Idéer – forestillinger
• Hvad tror du, der skal ske?

• Har du selv nogle idéer?

• Du har helt tydeligt, gjort dig nogle tanker. Det vil hjælpe mig at vide, 
hvad du selv har tænkt, det kan være.

Bekymringer
• Er der noget, du er specielt bekymret for?

• Hvad var den værste ting, du troede det var?

• Hvad tænker du, at det kan være?

Forventninger
• Hvad håber du på, at vi kan gøre?

• Hvad tænker du, er den bedste måde at håndtere det på?

• Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig med at håndtere det?



Spørge til patientens tanker, forestillinger og 
bekymringer 

• Morten Mortensen er tømrer, 45 år, er opereret ambulant for 
kuskefinger på højre hånd. 

• Da sygeplejersken giver Morten en tid til fjernelse af tråde, 
siger han: ”Jeg håber godt nok ikke, at jeg skal opereres igen”. 

Opfang Mortens hentydning og finde ud af, 

hvad han tænker, forestiller sig, bekymrer sig om? 

Brainstorm med sidemanden om ”gode sætninger” til 

at spørge til at opfange Mortens hentydning og 

spørge til hans tanker, forestillinger og bekymringer. 



Spørge til patientens tanker, forestillinger og 
bekymringer 

• Hvad tænker du, om det at skulle hjem operes igen på 

et senere tidspunkt? 

• Hvad betyder det for dig at have kuskefingre?

• Hvad ved du om sygdommen?

• Hvad tænker du/I om det, at skulle være sygemeldt? 

• Hvordan har du det med alt det her?

• Hvilke tanker/bekymringer/forestillinger gør du dig ift 

operationen?



Verbale og non-verbale hentydninger

• Der er noget, der er vigtigt for patienten 

• Opfang og reagér på hentydningen 

• Antag aldrig, at du ved, hvad det handler om 

• Aldrig handle på tolkninger

• Hvis du kommer med et kvalificeret gæt – tjek at du har 

gættet rigtigt 

• Det er aldrig for sent at reagere på en hentydning

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe 
Publishing;2013



Opfange verbale og nonverbale hentydninger

Gentagelse: 
• Oprevet – skuffet – vred – lettet...
• Der skulle have været gjort noget...

Opfange og tjekke verbale hentydninger
• Du sagde, at du var bange for, at du ikke kan ligge stille så længe 

operationen varer. Hvad tænkte du på der?
• Du nævnte, at et af dine venners børn også har brækket albuen, og at hun 

har ondt altid. Er du også bekymret for, at din søn får mén? 

Opfange og tjekke non-verbale hentydninger
• Jeg fornemmer, at du lidt chokeret over, at du skal træne intenst det næste 

halve år. Er det rigtigt?
• Har jeg ret, når jeg tænker, at du ikke har lyst til at blive opereret?
• Du sukker?



Særlige færdigheder i den korte kontakt 

Når du indhenter information

• Kun spørge ind til den prioriterede 
opgave/problem

• Skifte mellem fokuserede åbne og lukkede 
spørgsmål 

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. ”Den gode patientsamtale”.
2016, Munksgaard



Fokuserede åbne spørgsmål

• Jeg kan forstå, at du har stærke smerter i venstre 
arm, så hvordan skal du sidde, for at du kan holde ud 
at sidde stille i 1 time? 

• Hvilke problemer oplever du med dit højre knæ, når 
du går? 

• Hvad er du allermest bekymret for ifm din datters 
brækkede albue? 

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. ”Den gode patientsamtale”.
2016, Munksgaard



Calgary-Cambridge Guide

Indlede samtalen

Indhente information

Undersøge

Formidle information 

Lægge en plan

Afslutte

Skabe

struktur

Opbygge en

relation

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients 2. udgave.Oxford:

Radcliffe Publishing; 2005



Tilpasse informationen – hvad siger 
patienterne?

Samtale skaber tryghed under operationen 

”Der blev fortalt undervejs; alt hvad der skete, vi lavede pjat og 

hyggede. Jeg følte mig meget tryg” 

”Rigtig godt, blev informeret, og så var det rart, at hun (lægen) 

fortalte om, hvad hun gjorde, og hvad der skulle ske”. 

Iben Sjerslev, Spedialeansvarlig sygeplejerske for optopædkirurgien. 

Dagkirurgien Regionshospitalet Horsens. FS SASMO oktober 2018



Tilpasse informationen

Finde ud af hvad patienten

• ved

• ønsker at vide

Informere lidt ad gangen – timing

Tjekke forståelse

Ønsker patienten supplerende information?

Undgå præmatur trøst

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. 2016. Den gode patientsamtale. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe 
Publishing;2013



Hvad ved patienten  
- spørgsmål, I måske kan bruge

Jeg vil gerne sikre mig, at du/I får det at vide, som du har mest brug for – og at du/I får 

talt om det, der er vigtigst for dig/det der bekymrer dig mest, så ... 

• Vil du/I ikke fortælle mig, hvad du/I ved om din sygdom/operation?

• Vil du ikke lige fortælle mig, hvad du har fået at vide om din 

sygdom/operation/behandling/genoptræning/udskrivelse/mv

• Hvad har din læge fortalt dig? 

• Hvad tænker du/I om det, at du får mén af operationen?   

• Hvordan har du det med alt det her?

• Hvad ved du om, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige resultat af 

operationen?

• Rigtig mange har været på nettet for at læse om operationen. Har du læst noget 
om operationen? Kender du nogen, der har haft...har fortalt...



Hvad ved patienten  
- egne formuleringer

• Hvordan vil du spørge til patientens viden?

• Brainstorm sammen med side ”manden”. 

• Hvad fungerede godt for dig/jer?



Hvad ønsker patienten at vide?

• Læge: Vil du gerne have information om 
undersøgelsesresultaterne, eller er du kun interesseret i at 
tale om, hvad næste skridt er?

• Patient: Jeg vil gerne vide, hvad undersøgelserne har vist. 

• Læge: Ok. Er du også interesseret i at se skanningsbillederne? 

• Patient: Jah, det tror jeg. Jo, det vil jeg gerne.

• Læge: Først skal vi finde ud af, om du kan tåle at blive 
opereret. Hvis du kan tåle at blive opereret, tror jeg, at 
knuden kan fjernes helt, men jeg er ikke 100% sikker.  

• Patient: Hvordan foregår den operation der?

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. 2016. Den gode patientsamtale. Munksgaard



Støt, at patienten husker informationen

• Opdele informationen i logiske sekvenser

• Tydeliggøre sekvenser og emneskift

• Gentage og opsummere

• Bruge præcist og let forståeligt sprog

• Bruge evt også anden informationskilde 

• Bede patienten opsummere sin forståelse af informationen

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe 
Publishing;2013



Arbejd mod en fælles forståelse
-patientens perspektiv indarbejdes

• Relatere forklaringer til patientens sygdomsopfattelse

• Opmuntre patienten til at deltage aktivt i samtalen

• Opfange og reagere på hentydninger

• Spørge til patientens antagelser, reaktioner og følelser

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe 
Publishing;2013



Gentagelse fremmer forståelsen

Modtageren ”ejer” budskabet, hvor budskabet er 
konklusionen, der laves af modtageren, når han eller hun har 

modtaget din kommunikation.  

Det, patienten hører og forstår, er det reelle budskab

”Det er en god idé, når lægen beder mig gentage, hvad han har sagt. Så 
er man sikker på, at man har forstået det rigtigt.”

Citat fra patient

Petersen, Helle. 2008. Det kommunikerende hospital. Børsen. 1. udg. 1. oplag. s: 61 – 62. 



Formulering, I måske kan bruge

Nu har jeg fortalt rigtig mange ting, og jeg ved fra andre 
patienter, at det kan være svært at huske det hele. Så vil du ikke 
fortælle mig, hvad du har fået ud af det, jeg har sagt. 

Jeg vil gerne være sikker på, at jeg har fortalt dig det hele, så vil 
du ikke lige sige, hvad du har fået med dig?

Spørgsmål inspireret af Calgary-Cambridge Guide og Coaching



Jeres egne formuleringer

Brainstorm med side”manden” om mulige formuleringer til at 
tjekke patientens forståelse. 

Er der eventuelle barrierer/forbehold for at gøre dette?

Spørgsmål inspireret af Calgary-Cambridge Guide og Coaching



Planlægning - en fælles beslutning

• Fortælle om dine overvejelser

• Komme med forslag frem for anvisninger

• Opstille valgmuligheder

• Få patienten til at fortælle om sine overvejelser

• Finde en gensidig acceptabel plan

• Spørge til bekymringer/overvejelser i forhold til planen?

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe 
Publishing;2013



Calgary-Cambridge Guide

Indlede samtalen

Indhente information

Undersøge

Formidle information 

Lægge en plan

Afslutte

Skabe

struktur

Opbygge en

relation

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients 3. udgave.Oxford:

Radcliffe Publishing; 2013
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Afsluttende opsummering

• Klargøre næste skridt for patienten og for sygeplejersken

• Aftale sikkerhedsnet – hvis noget går galt

• En kort opsummering – af patienten

• Afsluttende tjek – har vi glemt noget?

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale. 2016. Munksgaard 

Silverman J et al. Skills for Communication with Patients. 2. udgave.Oxford. Radcliffe 
Publishing;2013



Særlige færdigheder i den korte kontakt 

Når du afslutter samtalen

• Afslutte med en kort og fokuseret 

opsummering af det aftalte – af patienten  

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patientsamtale.
2016, Munksgaard



SAMTALER MED FLERE PARTER
Kommunikation med pårørende



De pårørendes roller

• Modtage information

• Give information

• Rådgive og hjælpe

• Yde omsorg, behandle

• Være offer
– Den pårørendes sygdom er et vilkår



De pårørendes følelser

• Adskiller sig ikke fra patienternes

• Er ikke nødvendigvis synkrone med patientens

• Skal mødes på samme måde som patientens
– Med nysgerrighed og empati 

• Bekymring og omsorg er centrale elementer



Hvorfor inddrage de pårørende?

• ”En tryg og velinformeret pårørende har 
betydning for det gode og sikre patientforløb.”

”Samarbejde med de pårørende”

Linda Bech Ørving



Hvorfor inddrage de pårørende?

• For at støtte patientens coping

• For at øge patientens compliance

• Fordi det er et familieanliggende 



Færdigheder, der især er brug for 

• Afsætte ekstra tid

• Indrette dig, så du kan se alle

• Afklare deltagernes roller

• Aftale rammerne for samtalen

• Inkludere alle deltageres dagsorden i den fælles, prioriterede 
dagsorden

• Undersøge både patientens og den pårørendes perspektiv

• Undersøge, hvordan den pårørende kan støtte patienten (hvis 
relevant), eller hvordan de kan støtte hinanden

• Inddrage både patientens og de pårørendes behov, når der 
indheentes og formidles information

• Tjekke til slut, om patienten og den pårørende har ”mere”

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patient samtale. 2016              



Refleksion -
spørgsmål



KULTUR I AFDELINGEN
”Gode afleveringer” – forventningsstyring



Forventningsstyring og ”gode afleveringer”

• Patientens oplevelse med sygehuset er med til at afgøre, 
hvilke forventninger patienten møder medarbejderne med i 
næste led.

• Hvilken vej følger jeres patienter typisk?
• Indkaldelsesbrev mv.
• Velkomstpjece
• Receptionen 
• Venteværelse i sengeafsnit/ambulatoriet/operationsgangen
• Man hentes af sygeplejerske/social-og sundhedsass.
• Man møder en læge
• Man oplever stuegang/ambulant besøg

Petersen, Helle. 2008. Det kommunikerende hospital. Børsen. 1. udg. 1. oplag.



Gode afleveringer

• Det handler igen om at lave en god aflevering til den 
næste kollega, så han eller hun har mulighed for at 
møde patienten der, hvor han eller hun er. 

Citat Læge

• Så man kan tage udgangspunkt i de forventninger, 
patienten sidder med, hvis hun tidligere har fået at 
vide, at det formentlig ikke er noget slemt.

Citat Læge

Petersen, Helle. 2008. Det kommunikerende hospital. Børsen. 1. udg. 1. oplag.



En - Ikke god aflevering

Patient ringer til en afdeling – og taler med sekretæren. 

Patientens dagsorden er, at hun gerne vil have fjernet 
en skrue i sit skulderled og have en ambulant tid for at 
tale med en læge.  

Sekretæren siger, at hun godt kan lægge en besked til 
en læge, men at hun ikke ved, om han ser den i dag, i 
morgen, om en uge eller om han i det hele taget ser 
beskeden, og selv om han ser den, om han så svarer. 



Udfordringer i at lave gode 
afleveringer

• Den gode velkomst  

”Det skal virke som om de har ventet på mig – som om de 
kender mig, selvom de selvfølgelig ikke gør det”

• Forventningsstyring – en god aflevering

”Vi har nogle af Danmarks allerbedste læger her, og det er en 
af dem, Michael Nielsen, der skal operere dig.”

Petersen, Helle. 2008. Det kommunikerende hospital. Børsen. 1. udg. 1. oplag.



Udfordringer i at lave gode 
afleveringer

• Kommunikation i journalen
”Patientens tillid til afdelingen er lav, da der er efterladt en  
skrue i højre skulderled, hvilket har givet smerter og forsinket 
genoptræningen. Jeg har lovet, at skruen fjernes, og at 
operationen foretages af...”

• Gentagelse fremmer forståelsen
”Det er en god idé, når lægen/sygeplejersken beder mig 
gentage, hvad han/hun har sagt. Så man er sikker på, at man 
har forstået det rigtigt.”

Petersen, Helle. 2008. Det kommunikerende hospital. Børsen. 1. udg. 1. oplag.



GOD KOMMUNIKATIONSKULTUR
Elementerne i 



Elementerne i god kommunikationskultur

• Klare retningslinjer – som alle kender og følger

• Italesættelse – man taler dagligt om 
kommunikation

• Feedback – på tværs af faglige og hierakiske 
skel

• Metakommunikation – man taler om måden 
at kommunikere på

Petersen, Helle. 2008. Det kommunikerende hospital. Børsen. 1. udg. 1. oplag.



Generelle råd i 
forbindelse med at give

feedback – læring og 
udvikling

• Aftale fokus for læring og feedback
• Være opmærksom på at give feedback til 

gavn for modtageren
• Give feedback på adfærd – ikke på 

personlighed
• Starte anerkendende med flere ting, der 

virker godt
• Beskrive, hvad du har hørt og set
• Være specifik frem for generel
• Give 2-3 fremadrettede og målrettede 

forslag, som:
• Er rettet mod det læringsfokus, 

modtageren har valgt
• Er rettet mod noget, der er 

muligt at ændre

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patient samtale. 2016              



Generelle råd i forbindelse 
med at modtage feedback -

læring

• Lytte til det sagte

• Spørge uddybende til det, du 
ikke forstår

• Overveje de givne forslag 

• Kvittere for modtagelsen og 
fortælle:

– Hvilke tanker har det sat i 
gang?

– Hvilke overvejelser har du?

– Hvad vælger du at gøre?

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. Den gode patient samtale. 2016              



Refleksion -
spørgsmål



Opsummering 



Særlige kommunikative færdigheder i den korte 
kontakt - opsummering

Indlede samtalen

 Præsentere dig, forklare din rolle og fokuserede opgave

 Fortælle hvor lang tid, du har til rådighed (når relevant)

 Hjælpe med at prioritere ønsker til fælles dagsorden, så I får et tydeligt fokus

Skabe og udvikle en relation

 Vise empati

 Være imødekommende, venlig og vise vilje og interesse i at hjælpe

Når du indhenter information

 Kun spørge ind til den prioriterede opgave/problem

 Skifte mellem fokuserede åbne spørgsmål og lukkede 

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. ”Den gode patientsamtale”.
2016, Munksgaard



Særlige færdigheder i den korte kontakt -
opsummering

Når du skaber struktur

Afgrænse samtalen til det aftalte og ”henvise” andre 

problemer til en anden samtale eller person på en 

anerkendende og empatisk måde

Når du afslutter samtalen

Aflsutte med en kort og fokuseret opsummering af 

det aftalte  - af patienten

Ammentorp, Bassett, Dinesen og Lau. ”Den gode patientsamtale”.
2016, Munksgaard



https://www.youtube.com/watch?v=pIGzPsfnpoc

The heart of compassion 

https://www.youtube.com/watch?v=pIGzPsfnpoc


TAK FOR I DAG


