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CFPK har til opgave

At inspirere og bidrage til kultur-, udviklings- og 
forskningsaktiviteter der fremmer helbredende 

patientkommunikation

Helbredelse: praksisser der har til formål at hjælpe den syge person til det højest mulige niveau af 
velbefindende Cassell EJ. The nature of Healing:The modern practice of medicin. 2012.



Helbredende patientkommunikation?

Cure ~ behandling: fokuserer diagnosticering,  kurere 
sygdom og/eller symptomer og opnå bedst mulig 
overlevelse 

Healing ~ helbredelse: fokusere handlinger har til 
formål at hjælpe det syge menneske tilbage til sit eget 
sunde selv – til det højest mulige niveau 

Cassell EJ. The nature of Healing:The modern practice of medicin. 2012.

Hutchinson T. Whole person care: a new paradigm for the 21st century. 2011



Hypotese

Hvis de to tilgange forenes vil vi kunne frigøre ressourcer hos 
både patienter, pårørende og personale der fremmer helbredelse 

Helbredelse: praksisser der har til formål at hjælpe den syge person til det højest mulige niveau af 
velbefindende

Cassell EJ. The nature of Healing:The modern practice of medicin. 2012.

Hutchinson T. Whole person care: a new paradigm for the 21st century. 2011



CFPK’s overordnede formål

• at styrke sundhedspersonalets kommunikation, relation og 
samarbejde med patienter og pårørende. 

• medvirke til at vi ved hjælp at systematisk 
implementeringsforskning kan muliggøre at succesrige 
kommunikationsprojekter finder anvendelse i klinisk praksis.



Hvorfor? 

Den kliniske praksis har stadig primært fokus på diagnose og  
medicinske behandlingsmuligheder og i mindre grad på initiativer 
der kan støtte og styrke patienterne.            

Karazivan et al 2015, Agledal 2011, 

Guldbrandsen 2016



Det gør en forskel 

• Patienters oplevelse af tillid, respekt, tryghed og opmuntring 
kan aktivere placebolignende virkninger, der kan supplere - og 
måske endda erstatte medicinsk behandling

Finset and Mjaaland 2008, Neumann et al 2010

• I flere større studier er der påvist en sammenhæng mellem 
patienters oplevelse af empati og det helbredsmæssige udbytte

Neumann et al 2012, Derkson et al 2013,Hojat et al 2011, Del Canale et al 2012, Mistiaen et al 2016



Det gør en forskel  

• Manglende træning i kommunikation er en væsentlig 
medvirkende faktor i forhold til udvikling af stress og ‘burnout’ 
hos sundhedsprofessionelle

Taylor C, Graham J, Potts HW et al 2005, Fallowfield L, Jenkins V 1999

• 3-dags kommunikationstræning baseret på CC-guiden øger 
sundhedspersonalets self-efficacy signifikant 

Ammentorp J et al. 2009;  Ammentorp J & Kofoed P-E. 2010 ; 
Nørgaard B et al 2012, 2013; Wolderslund M et al. Accepted 2020 



Forskning i patientkommunikation

• Efficacy og Implementeringsstudier

• Mindful praksis /eksistentiel kommunikation

• Blended Learning  (version 2 af ‘Klar tale’, videokonsultation)

Kommunikationstræning

• Adgang til lydoptagelser af konsultationer

• Coaching 

• Patientoplevelser 

Patientoplevelser/udbytte 

• Patientklager som evalueringsredskab 

• Træning baseret på feedback (FIPeC)Metode udvikling



Hvad kan vi bidrage med?

• Erfaring med opskalering og implementering af kommunikationstræning 

• Redskaber til at måle effekten på pt’er /personale/ objektivt

• Erfaring med lydoptagelse af konsultationer (RCT 4300 patienter)

• Bred metode tilgang – fra aktionsforskning til RCT studier

• Stort netværk med nationale og internationale eksperter i kommunikation



Fremtidige fokusområder

• Effekt målinger på de ‘hårde data’

• Implementeringsmæssige udfordringer 

• Adaption og vedligeholdelse af gode interventioner 

• Konstruktiv og målrettet anvendelse patient feedback 

• Hurtig respons på nye udfordringer i klinikken


