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Kommunikation for KBU-læger 

KBU-læger, uddannelsesregion Nord, Region Nordjylland og Midtjylland 
 

Om kurset 

Formålet med kurset i kommunikation er at 

understøtte KBU-lægens muligheder for at 

erhverve og demonstrere, at han/hun kan 

kommunikere med patienter, pårørende, 
kolleger og andre samarbejdspartnere 

Mål 

 KBU-lægen skal kunne udvise empati, 

respekt og situationsfornemmelse i dia-

logen med patient og/eller pårørende 

 

 KBU-lægen skal kunne informere om 

diagnose og behandling til patienter og 

pårørende 

 

I modul 1 tages udgangspunkt i deltagerca-

ses og rollespil. 

I modul 2 tages udgangspunkt i video-op-

tagelser, som kursusdeltagerne har foreta-
get i perioden mellem modul 1 og modul 2. 

Praktisk information 

Kurset er et tre dags eksternatkursus delt i 
to moduler på henholdsvis 2 +1 dag. 

KBU-lægen bliver forhåndstilmeldt af Kon-

cern HR, Center for Kompetenceudvikling, 

Region Midtjylland med besked om opta-

gelse på kurset samt tid og sted ca. 9 uger 
før kursusstart. 

KBU-lægen skal selv orientere arbejdsste-
det. 

Kurset afvikles i overensstemmelse med 

Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse. 

 

For yderligere information henvises til 

www.videreuddannelsen-nord.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Kursets forløb 

Før kurset skal KBU-lægen 

 have læst to tilsendte kapitler fra kur-

susbogen Kommunikation med patienter 

 

 forberede to cases, hvor KBU-lægen har 

oplevet en kommunikativ udfordring, 

som fremlægges ved kursets begyn-

delse. 

På kurset arbejder vi med 

 en vekslen mellem dialogbaseret under-

visning, analyser af video, arbejde i min-

dre grupper, rollespil, individuel supervi-

sion og (peer) feedback. 

 

 træning af forskellige typer af kommuni-

kation og disses effekt i forskellige kli-

niske situationer. 

 

Mellem modul 1 og modul 2 skal KBU-læ-

gen optage en læge-patient samtale på 

video. Under modul 2 gives feedback på 
denne 

Efter kurset opfordres til at 

 KBU-lægen og hovedvejleder/tutorlæge 

er opmærksomme og ansvarlige for at 

transformere de kommunikative kom-

petencer ind i hverdagen. 
 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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Før  

40% 

Under  

20% 

Efter 

 40% 

Kommunikation for KBU-læger 

Din rolle som hovedvejleder, tutorlæge eller UAO 
Inden kursusstart opfordres  der til en samtale med KBU-lægen om kommunikative udfordrin-

ger og til at støtte KBU-lægen og eventuelt hjælpe med til at skabe rammer til foretagelse af 
videooptagelser med patienter. 

Efter kursets afslutning opfordres til en opfølgende supervision af kursistens anvendelse af nye 
kommunikative kompetencer. 

 

 
Forberedelse til kurset 

Opfølgning på kurset 


