
Kommunikationskursus

Formidle information 
og afslutte samtalen



Formidling af information
- er der problemer ??

 Hvor meget information?

 Hvilken type information?

 Hvem vil vide hvad?

 Hvilket ordvalg?

 Husker og forstår patienten informationen?

 Følger patienten planen? 
 Adhærence - concordance 



Patienters ret - lægers pligt 

Lov om patienters retstilling  §7

 Stk.1. Patienten har ret til at få information om sin 
helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, 
herunder risiko for komplikationer og bivirkninger

 Stk.2. Patienten har ret til at frabede sig information 
efter stk.1



Patienters ret - lægers pligt

 Stk.3. Informationen skal gives løbende og give en 
forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen 
og den påtænkte behandling. Informationen skal 
gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset 
modtagerens individuelle forudsætninger med 
hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.



Patienters ret - lægers pligt

 Stk.4. Informationen skal omfatte oplysninger om 
relevante forebyggelses-, behandlings- og 
plejemuligheder, herunder oplysninger om andre, 
lægeligt forsvarlige behandlingsmuligheder, samt 
oplysninger om konsekvenserne af, at der ingen 
behandling iværksættes. Informationen skal være 
mere omfattende, når behandlingen medfører 
nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og 
bivirkninger.



Patienters ret - lægers pligt

 Stk.5. Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende 
om forhold, der har betydning for patientens 
stillingtagen, jfr.. §6, skal sundhedspersonen særligt 
oplyse herom, medmindre patienten har frabedt sig 

information, jfr.. stk.2.



Hvordan informerer jeg?

 Find ud af hvad patienten 

• ved 

• ønsker at vide

 Informér lidt ad gangen -timing !

 Check forståelse

 Ønske om anden information?



Patienten husker bedre, hvis..

 Informationen opdeles i logiske sekvenser
 Sekvenser og emneskift er tydelige
 Der bruges gentagelser, understregninger og 

opsummeringer
 Sproget er let tilgængeligt
 Der også bruges anden informationskilde - fx. 

tegninger .....
 Patienten selv opsummerer sin forståelse af 

informationen



Fælles beslutning - hvordan?

 Fortæller om sine overvejelser

 Kommer med forslag frem for anvisninger

 Opstiller valgmuligheder

 Får patienten til at fortælle om sine overvejelser

 Finder en gensidig acceptabel plan

 Er der nogen bekymringer/overvejelser i forhold til 
planen?



Afsluttende opsummering

 Et kort resumé af samtalens indhold.

 Behandlingsplanen gennemgås grundigt.

 Klargøring af, hvad næste skridt er for 
patienten og for lægen?



Patientens perspektiv

 Hvad er der sket?

 Hvorfor er det sket?

 Hvorfor mig?

 Hvorfor nu?

 Hvad vil det betyde for 
mig?

 Hvad skal jeg gøre?

 Hvad nu hvis...?

 Hvad skal jeg fortælle min 
familie?



Sikkerhedsnet og afslutningscheck

Sikkerhedsnet:

 Hvis uheldet er ude!

 Hvis planen ikke 
fungerer!

 Hvornår og hvordan 
skal patienten søge 
hjælp?

Afsluttende check:

 Er patienten enig i og 
tilfreds med planen?

 Er der yderligere 
spørgsmål eller 
problemer, der skal 
afklares?

 Farvel og tak


