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Patientkommunikation – en booster
Målgruppe: Erfarne læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter samt øvrigt personale med kontaktpersonfunktion på sengeafsnit eller akutmodtagelser i psykiatrien (voksenpsykiatrien)

God kommunikation med patienterne er afgørende i alt klinisk arbejde i psykiatrien. Som
ansat i psykiatrien oplever alle situationer
hvor kommunikationen med en patient bliver
svær eller vi ikke rigtig kommer videre. Derfor
er dette kursus udviklet til dig, der har erfaring,
men som gerne vil blive endnu bedre til at
kommunikere med dine patienter eller har
brug for ny inspiration.
På kurset introduceres du til kognitive og recoveryorienterede kommunikationsmetoder.
Du vil få nye redskaber og inspiration til, hvordan du kan gribe den daglige patientkommunikation an, både når samtalerne opstår spontant eller ved planlagte samtaler.
Det får du ud af kurset:
• Du træner brug af spørgeteknikker til at afdække de antagelser, der ligger til grund for
patienternes handlinger og udsagn

Vi forventer, at du er:
• Åben overfor at se på dine egne styrker og
svagheder i din kommunikation med patienter
• Interesseret i at styrke din evne til at kommunikere med patienter
• Klar til at træne dine færdigheder i en simulation med skuespillere, der spiller patienter.
• Villig til at afprøve de metoder du har lært i
klinikken mellem kursusdagene
Undervisere:
Der vil være to af nedenstående undervisere
på hver kursusdag.
• Eva Ørsted Sery, kursusleder, CAPS
• Niels Laurs Pedersen, projektmedarbejder,
Kompetencecenter for Recovery og Rehabilitering
• Nicolas Rescalvo Hansen, Overlæge, Akutmodtagelsen PCB
• Mads Hansen Boss, sygeplejespecialist, intensivt afsnit, PCK

• Du får indsigt i, hvordan dine egne forforståelser, faglige såvel som personlige, får
betydning for kommunikationen med patienterne

Varighed:
Kurset varer 2 dage fra 8:30-15:30

• Du træner kommunikationsmetoder, der
understøtter patienternes recovery

Dagene afholdes med ca. 3 ugers mellemrum,
så der er mulighed for at øve nogle af de lærte
metoder i klinikken mellem kursusdagene.

• Du øver dig i at bruge fælles beslutningstagen til at inddrage patienterne i beslutninger om deres behandling

Tilmelding og pris:
Tilmelding til kurset sker via kursusportalen
efter aftale med nærmeste leder.
Kurset er gratis for medarbejdere i RHP.

