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Til      Feb. 2013 

Kontaktforum i Region Midtjylland  

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 

 

Afrapportering af pilotprojektet:  

Klinisk Kommunikationstræning i den Lægelige Videreuddannelse 

 

Projektet fik i 2012 bevilliget 183.002 kr. fra initiativmidlerne. Projektet er nu afsluttet og der afrapporteres 

hermed om resultaterne. 

 

Resume´ af projektet baggrund og formål: 

Kommunikationstræning i den postgraduate lægelige uddannelse er i det store og hele fraværende (fraset 

det obligatoriske kommunikationskursus for læger i KBU) og mulighederne for at træne kommunikative 

kompetencer i den kliniske hverdag er mangelfuld. Litteraturen peger på at en kliniknær træning, som en 

integreret del af afdelingernes øvrige uddannelse er ønskværdig, men at et egentligt koncept for dette ikke 

findes. 

Vi har derfor ønsket:  

 At afprøve et undervisningskoncept for klinisk kommunikationstræning og kollegial feedback, 

som er en integreret del afdelingens daglig drift, hvor undervisningen drives at afdelingens 

egne læger. 

 At indsamle erfaringer og perspektiver fra et sådant projekt til brug for udvikling af et 

læringskoncept for kommunikationstræning og kollegial feedback, der kan anvendes på 

andre kliniske afdelinger. 

 At opkvalificere lægers kommunikative kompetencer 

 

Projektet er gennemført som et pilotprojekt på Børneafdelingen, Regionshospitalet i Randers i løbet af 

2012 og data er nu færdigbearbejdet. 

 

Resultater: 

Projektet er gennemført som planlagt, har engageret alle afdelingens læger og haft god ledelsesmæssig 

opbakning. Der er lavet 5 undervisningsseancer, superviseret 4 videooptagelser af læge-patient samtaler og 

gennemført et facilitatorkursus for 4 af afdelingens læger.  Afdelingen har som en del af projektet 

selvstændigt lavet yderligere 5 videosupervisioner. 

7 af afdelingens 15 læger er interviewet ved projektets begyndelse og 6 ved projektets afslutning. 
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Resultaterne af disse interviews er, at klinisk kommunikationstræning som en del af afdelingens egen 

uddannelses portefølje er mulig og giver et fagligt udbytte for de deltagende læger både i forhold til 

specifikke kommunikative kompetencer samt kompetencer i kollegial feedback. 

Flere læger nævner at de personligt har oplevet en forbedring af deres evner til kommunikation med 

patienterne, men at de også oplever at afdelingen som helhed har fået klinisk kommunikation på 

dagsordnen som et emne, der kan være genstand for diskussion, refleksion (f.eks ved konferencer) og 

læring. 

Alle mener at metoden, der er afprøvet i projektet er god og giver de ønskede muligheder, men mange 

nævner også, at det er en uvant metode og - at særlig anvendelse af videosupervision - kræver tilvænning 

og støtte af facilitatorer, der er grundigt trænede i denne metode. 

Alle de interviewede læger ytrer ønske om at denne form for kommunikationstræning kan fortsætte. 

 

Konklusion 

Klinisk kommunikationstræning som en del af en afdelings hverdag og øvrige uddannelsesportefølje er en 

mulighed, der øger lægers kommunikative kompetencer. Dog peger projektresultaterne også på, at 

konceptet ikke umiddelbart kan appliceres på en hvilken som helst klinisk afdeling. Det er nødvendigt, at 

der er solid ledelsesmæssig opbakning for at læger på alle uddannelsesmæssige niveauer deltager og får 

det optimale udbytte. Desuden kan vi konkludere at kollegial feedback er udfordrende både i forhold til den 

faglige substans, som til det lægelige hierarki, der hersker i enhver afdeling. Dette må i fremtidige projekter 

støttes og gives yderligere opmærksomhed for at finde en form, der kan klare sig uden ressourcepersoner 

udefra. 

 

Perspektiver for projektet: 

Resultaterne af projektet er præsenteret for regionens postgraduate kliniske lektorer, på Staffmeeting på 

Randers sygehus og er omtalt i Randers amtsavis. Resultaterne søges desuden optaget i et internationalt 

tidsskrift i 2013. 

Projektet vil komme til at danne afsæt for yderligere undersøgelse og udvikling af et undervisningskoncept 

for klinisk kommunikationstræning i den lægelige videreuddannelse. Allerede i dette forår vil en 

omfattende undersøgelse af 8 afdelinger påbegyndes, hvor viden og erfaringer fra dette projekt vil få 

afgørende betydning for, hvordan dette tilrettelægges og gennemføres. 




