
7.2.3 Kursus i Kommunikation 

 
Placering 
Placeres først i uddannelsesforløbet for at skabe god kvalitet og tryghed ved 
samtaler med kræftpatienter og pårørende. 
 
Tildeling af kursuspladser  
Alle specialespecifikke kurser i klinisk onkologi tilmeldes via hovedkursusleder 
ved ansættelse i kursusstillingen.  
 
Kursets varighed  
Kurset varer 14 timer og gennemføres på 2 dage. 
 
Kursets organisation  
På dette landsdækkende internat kursus er der 1 delkursusleder. Kurset 
afvikles som internatkursus på Fuglsø Centret. 
 
Kursets rationale  
Læge-patientkommunikation er central i den daglige klinik. Kommunikation er 
grundlæggende nødvendig for at optimere patientens forståelse af sin 
sygdomssituation, tilfredshed, compliance og behandlingsresultat. 
Kommunikationsfærdigheder er derfor en central klinisk kompetence som 
øger lægens kliniske effektivitet og arbejdsglæde. 
Kommunikationsfærdigheder udgør en flerhed af kompetencer, som kun kan 
læres gennem systematisk træning.  
 
Kursets formål  
Det overordnede mål med kurset er at øge de uddannelsessøgendes 
færdigheder i kommunikation med kræftpatienter og pårørende, jævnfør de i 
målbeskrivelsen opstillede kompetencer. 
 
Kursets læringsmål  
Der henvises til målbeskrivelsens kompetencer, hvor evalueringsstrategien er 
godkendt kursus i kommunikation.  
 
Kursets indhold  
Kursets hovedindhold består at kommunikationstræning i små grupper. 
Træningen foregår som rollespil, med udgangspunkt i deltagernes egne 
oplevelser med udfordrende kommunikationssituationer 
 
Kursusmateriale  
Kursusmateriale fremsendes af delkursusleder før kurset. 
 
Forberedelse  
Kursisterne forventes at have orienteret sig i den anbefalede lærebog. 
Derudover skal der de medbringe to cases med udfordrende 
kommunikationssituationer fra deres egen kliniske hverdag. 
 
Kursets metoder  



Kurset består af enkelte teoretiske indlæg om kommunikationsteori og 
samtaleprocessen samt rollespil baseret på deltagernes konkrete erfaringer 
fra dagligdagen. Kurset anvender metoder baseret på Peter Maguire’s 
modeller. Delkursusleder vil være til stede under hele kurset. 
 
Evaluering  
Evalueringen vil foregå under den aktive deltagelse på kurset:  
1) Reaktionsniveau: er deltagerne tilfredse? – der gennemføres en mundtlig 
evaluering hvor deltagerne reflekterer over egen læring under kurset. Dette 
ledsages at en kort skriftlig evaluering af kurset. Summarisk skema 
fremsendes til hovedkursusleder efter endt kursus. 
2) Indlæringsniveau: har deltagerne øget viden eller færdighed? – Evalueres i 
form af deltagernes selv refleksion. 
 
Kursusleder/sekretær og muligheder for kontakt  
Se opslagene på DSKO´s hjemmeside 
 
Lærere på kurset  
Psykologer og speciallæger med ekspertise indenfor det relevante område. 
 
Litteraturliste, links mm.  
Se opslagene på DSKO´s hjemmeside.  
 


