
13. marts 2023

Formandens beretning 2023

Aktiviteterne i SKS har det sidste år været virtuelle - særligt i form af webinarer og
opslag med reaktioner og kommentarer på især LinkedIn. Et planlagt årsmøde i
Kolding i efteråret blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Måske på grund af
travlhed i sundhedsvæsenet?

Vi har styrket samarbejdet med andre aktører, der er optaget af professionel
patientkommunikation. Bl.a. har vi arrangeret webinarer i samarbejde med Dansk
Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og
Samarbejde, Vælg Klogt og Center for Forskning i Patientkommunikation.

I denne beretning beskriver vi årets aktiviteter i SKS, herunder bl.a. de afholdte
arrangementer, udviklingen af den nye hjemmeside og arbejdet med at synliggøre
SKS og fremme professionel patientkommunikation via sociale medier.

SKS vil fortsat sætte fokus på udvikling af kommunikative kompetencer gennem
kurser, uddannelse, netværksmøder og brug af de sociale medier.

Konstituering 2022-2023
Bestyrelsen har i det forgangne år været konstitueret sådan:

Formand: Maiken Wolderslund (2022-januar 2023)
Næstformand: Rikke Ellekilde (2022-januar 2023)
Fungerende formand: Rikke Ellekilde (januar 2023-marts 2023)
Kasserer: Issa F. Issa

Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Anette Nissen Sørensen, Dorte Jeppesen, Helle
Petersen, Birgitte Møller Tørring
Suppleanter: Astrid Dalum og Susanne Holm Kristensen.

Birgitte Møller Tørring gik ud af bestyrelsen oktober 2022, og pladsen blev overtaget
af Astrid Dalum. Susanne Holm Kristensen gik ud af bestyrelsen i november 2022.
Maiken Wolderslund gik ud af bestyrelsen og fratrådte som formand i januar 2023.

Bestyrelsen har i det meste af perioden måttet prioritere hårdt af flere forskellige
årsager.



Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager på lige fod i alle bestyrelsesmøder.
Der afholdes ca. 4 virtuelle bestyrelsesmøder og 2 fysiske bestyrelsesmøder årligt.
Derudover mødes tovholdere fra arbejdsgrupperne med formanden ca. 6 gange
årligt.

Bestyrelsen har følgende faste arbejdsgrupper og koordinatorer (fremhævet).
Arrangement- (og underviser)gruppen er også åbne for medlemmer af SKS:

● Arrangementer:
Dorte Jeppesen, Anette Nissen Sørensen.

○ Herunder: en undervisergruppe: med Dorte Jeppesen, Susanne
Holm Kristensen, Birgitte Møller Tørring (indtil oktober 2022),
Marianne Lau, Gitte Pihl og Bente Bassett

● Forskning:
Ingen møder i perioden. Gruppen er nedlagt.

● PR:
Rikke Ellekilde, Astrid Dalum og Helle Petersen

Administrativ medarbejder Julie Morell har hjulpet med administrative opgaver,
herunder tilmelding til arrangementer, og udsendelse af nyhedsbrev m.v. Fra
1.1.2023 er Angela Isaac tilknyttet som sekretær.

Aktivitetsoversigt fordelt på arbejdsgrupper

1. Arrangementer

1.1. Webinarer afholdt i partnerskab

SKS har som strategi at holde arrangementer i partnerskab med andre organisationer
og selskaber, fordi det giver synergi og medvirker til at udbrede interesse for og
indsigt i betydningen af professionel patientkommunikation.

I det forløbne år har SKS haft et konstruktivt samarbejde med: Center for Forskning i
Patientkommunikation, Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde,
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Vælg Klogt. SKS og CFPK udbyder
kommunikationsakademi, se nedenfor.

SKS har været medarrangør af følgende webinarer:

5. maj 2022
”Peer communication Coaching Benefits and Barriers” ved Kathryn Pollak,



adjungeret professor ved Center for Forskning I Patientkommunikation, OUH/SDU.
Webinar afholdt i samarbejde med CFPK.

29. september 2022
”Hvordan sætter vi venlighed og medfølelse i system”. Dette velbesøgte webinar blev
afholdt i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Der var oplæg ved:

● Lone Fjordbak, centerleder, speciallæge, Dansk Center for Mindfullness
● Anette Nissen Sørensen, chefsygeplejerske og Randi Karkov phd studerende,

Sygehus Lillebælt
● Morten Bangsgård, medlem af Etisk Råd
● Mads Koch Hansen, konsulent, læge

6. oktober 2022
”Hvordan kan kommunikation og relationer bygge bro mellem sektorer?” Webinar
satte fokus på et stort og stadig aktuelt spørgsmål og  blev afholdt i samarbejde med
Dansk Selskab for IPLS.  Der var oplæg ved Helle Høstrup, cand cur,
udviklingskonsulent i Center for HRU, Region Hovedstaden og Mette Damkjær Syse,
sygeplejerske, Master i Køn og Kultur, senest ansat som fælleskoordinator mellem
Region Syddanmark, OUH/Svendborg og Ærø Kommune.

6. december 2022
”Klog kommunikation er en forudsætning for kloge valg i behandling”. Årets sidste
webinar var også velbesøgt, og det blev afholdt i tæt samarbejde med Vælg Klogt.
Vælg Klogt drives i et samarbejde mellem Lægevidenskabelige Selskaber og Danske
Patienter. Der blev holdt oplæg ved: Susanne Axelsen, leder af den danske Vælg
Klogt Organisation samt Tai Huynh, der er kampagnechef i Choosing Wisely i Canada.

1.2. Kommunikationsakademi

SKS holder Kommunikationsakademi i samarbejde med Center for Forskning i
Patientkommunikation den sidste tirsdag i hver måned kl. 14.
Kommunikationsakademiet er virtuelt og giver et 45 minutters videns boost om
aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter i patientkommunikation. Det er gratis at
deltage og deltagerne har meget forskellig baggrund og kommer fra hele landet.
Bestyrelsen arbejder for fremadrettet bl.a. gennem annoncering og formidling at få
en bredere opbakning til kommunikationsakademiet.

Oplæg optages og lægges på hjemmesiden for selskabets medlemmer sammen med
slides fra oplæggene.

Nedenfor nævnes datoer, temaer og oplægsholdere.



26. april 2022
”Fælles Beslutningstagning i rygkirurgi” oplæg ved Stina Brogård Andersen, ph.d. og
implementeringskonsulent OUH.

31. maj 2022
”Samarbejde om og med patienter i tidlige diagnostiske processer. En
kommunikationsvidenskabelig analyse af det lægefaglige samarbejde på tværs af
sektorer i tidlige diagnostiske processer” ved Trine Laurine Rosenthal Johansen,
Kommunikationsforsker, Det nære sundhedsvæsen, Region Sjælland.

30. august 2022
”Pårørendes forhandlinger med sundhedsprofessionelle” ved Eva Hofmann, Lektor,
Ph.d, Sygeplejerskeuddannelsen, Aabenraa.

27. september 2022
“Discharge conversation between geriatric patients and specialist physicians” ved
Tahreem Siddiqui, master in psychology, Ph.d in medicine , University of Oslo &
Akershus University Hospital, Norway.

25. oktober 2022
”Sociale medier som et samtaleemne fremfor en parallel verden: Hvorfor og hvordan
skal vi tale om patienters brug af sociale medier” ved Emilie Mølholm Kjærulff,
antropolog, Ph.d studerende, Steno og institut for Folkesundhedsvidenskab,
København.

29. november 2022
”Nye behov for kompetenceudvikling inden for kommunikation i et tværsektorielt
perspektiv – med udgangspunkt i et forskningsprojekt om tværsektorielle
videomøder” ved Ditte Høgsgaard, Seniorforsker, Ph.d Det Nære
sundhedsvæsen/PROgrez, Region Sjælland og SDU

31. januar 2023
“Dialog om komplementær alternativ behandling i et kræftbehandlingsforløb – kan
man det?” ved Mette Stie, Ph.d, Sygehus Lillebælt

28. februar 2023
“Fra kursus til klinik – hvordan sikres transfer af kommunikationskompetencer for
medicinstuderende og læger” ved Jane Ege Møller, lektor, ph.d., cand.mag. Institut
for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

28. marts 2023
“Sammen om sundhedsforskning: Udvikling af partnerskaber mellem patienter og
forskere” ved Anne Wettergren Karlsson, ph.d.-studerende, SDU og CFPK/OUH.



1.3. Kommunikation og relationer i sundhedsvæsenet – en fælles opgaver

Endvidere har der med SKS som initiativtager været afholdt et fællesmøde om
”Kommunikation og relationer” for at drøfte et fremtidigt samarbejde. I mødet
deltog repræsentanter fra: Dansk Selskab for IPLS, Dansk Selskab for
Patientsikkerhed, Dansk Selskab for Indvandrersundhed, Dansk Selskab for
Sundhedsantropologi, Center for fælles beslutningstagen, Danske
Patienter/VIBIS/Vælg Klogt og SKS.

På mødet var der enighed om at holde et opfølgningsmøde for at drøfte mere
konkret, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med at styrke og understøtte
professionel patientkommunikation i sundhedsvæsenet bl.a. gennem fælles
arrangementer, markedsføring m.v. Der kommer mere information om vision og
planer for det samarbejde i forbindelse med den mundtlige beretning på årsmødet.

Mere information om arrangementer, slides, materialer m.v. kan ses på
www.sksnet.dk.

1.4. Undervisning

Undervisergruppen har afholdt to virtuelle møder efter en længere pause.

Undervisergruppen består af et medlem fra bestyrelsen og medlemmer udenfor
bestyrelsen. Gruppen er kommet med ideer til nye initiativer i 2023.

I årets sidste nyhedsbrev undersøgte bestyrelsen interessen for at deltage i et
undervisernetværk. Enkelte meldte sig, og den nye bestyrelse kommer til at drøfte
rammerne og mulighederne for et undervisernetværk. Den mundtlige beretning på
generalforsamlingen uddyber planerne.

2. PR, herunder hjemmeside
I 2022 kom de sidste detaljer på plads med den nye hjemmeside www.sksnet.dk,
bl.a. indhold på medlemssider. Sksnet.dk indeholder sider om forskning,
undervisning og en oversigt over kommende og tidligere arrangementer.

En nyskabelse er medlemssiderne, hvor kun selskabets medlemmer har adgang.
Her findes bl.a. værktøjer til undervisning, optagelser af webinarer og anden
information målrettet medlemmer. Medlemmer får tilsendt en mail med
login-information, men kan nemt nulstille kodeord, hvis det er glemt.

http://www.sksnet.dk
http://www.sksnet.dk


Udover hjemmesiden tager PR-udvalget hånd om selskabets LinkedIn-side. Her
lægger vi bl.a. opslag op med omtale af kommende arrangementer, pointer fra
afholdte arrangementer, og vi deler andet relevant indhold. SKS har ca. 1.000 følgere
på LinkedIn. I 2023 er planen at betale for, at udvalgte opslag på LinkedIn bliver set af
flere.

Efteråret 2022 fik SKS en profil på facebook, fordi dele af målgruppen for bl.a.
arrangementer er på facebook i stedet for LinkedIn.

SKS har en kampagne om digitale prøvesvar i støbeskeen.

3. Økonomi
Medlemsbidrag for 2023 er endnu ikke opgjort, så status over selskabets økonomi
præsenteres mundtligt på generalforsamlingen og indsættes senere i denne
beretning.

http://www.linkedin.com/company/26997701

