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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B2. Beskrivelse 

B3. Indhold 
aftalt?) 

(hvad er 

Regionshospitalet Gødstrup 

Klinisk kommunikationstræning for optimering af fælles 
beslutningstagning 

• Formålet med projektet er at give afdelingens læger flere
kommunikative redskaber, der sikrer en mere smidig,
nuanceret og effektiv kommunikation med patienter,
pårørende samt kolleger.
Målet er at implementere et uddannelseskoncept for
kommunikationstræning og kollegial feedback, hvor
lægelig kommunikation trænes som en integreret del af
den kliniske hverdag.

• Alle læger ved Klinik for Kvindesygdomme og Fødsler, skal
optage mindst 2 videoer, som viser kommunikationen
mellem læge, patient og/ eller pårørende. Optagelserne
kan foregå i ambulatoriet, til stuegang eller på
fødegangen. Efterfølgende gives feedback ved
kommunikations-facilitator  i samarbejde med
kommunikationskonsulent

Projektet startes op d. 7/6 2022. Her vil afdelingens læger 
blive undervist ved morgenkonferencen i 1 time i 
kommunikation af Afdelingslæge  uddannes som 
kommunikations-facilitator ved  I de efterfølgende uger 
påbegyndes videooptagelserne.
Feedbackprocessen styres initielt af skal overtage 
processen, således tiltaget kan fortsætte efter 
projektperioden.
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- Under feedbackprocessen vil der blive anvendt en afprøvet
feedbackmodel, der bidrager til at skabe et trygt rum.

-

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

84 I hvilken periode kører Primo Juni 2022- Ultimo Dee 2023 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 50.000 

(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 
• Projektet er udarbejdet i samarbejde med kommunikationsekspert  fra Aarhus

Universitet. Klinik for Kvindesygdomme og Fødsler i Gødstrup har netop været
igennem en flytteproces, hvilket bl.a. medfører flere fødsler og deraf flere akutte
begivenheder. Samtidigt varetager vi dagligt basisudredninger indenfor gynækologiske
cancere, ambulante minihysteroskopier og komplekse skanninger i graviditeten etc.

• Kommunikation er essensen i vores daglige virke som læger, hvorfor det er enormt
vigtigt med større fokus samt videreuddannelse af læger indenfor dette område.

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgiet mellem

Dato 
22/3- 202 
Leder 

D. Aftalen er godkendt

7/6 2022 

31/12 2023 

Afdelingslæge  








