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Klog kommunikation er en forudsætning for kloge valg i behandling 

- Hør mere på webinar den 6. december 2022 kl. 14 – 16. 

Vælg Klogt og Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet inviterer til 
webinar, der skal give inspiration til at udvikle og forbedre patientkommunikation. 

Mere er ikke altid bedre. Det er mantraet i Vælg Klogt i Danmark såvel som 
internationalt, men hvordan får man kommunikeret dét budskab på en måde, så 
patienterne forstår det - og bakker op om det? 

Det kan du høre mere om på webinar, hvor vi får besøg af kampagnechefen fra 
Choosing Wisely Canada, Tai Hyunh.  

Derudover vil leder af Vælg Klogt, Susanne Axelsen, fortælle om Vælg Klogt-
organisationens arbejde for at fremme flere kloge valg i sundhed.  

Der vil også være tid til samarbejde, sparring og netværk i grupper. 

Formål 

Formål med webinar er at give inspiration til deltagerne samt viden om kloge valg 
som et perspektiv i det sundhedsfaglige arbejde.  

Målgruppe 

Webinaret henvender sig til alle, der interesserer sig for kommunikation i 
sundhedsvæsenet. Det gælder både patienter, patientrepræsentanter og 
patientforeninger, medlemmer af Dansk Selskab for Kommunikation i 
Sundhedsvæsenet samt sundhedsfaglige ledere og medarbejdere, kommunikatører, 
forskere, undervisere m.v 
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Tid og Sted 

Online via Zoom. Der er ingen deltagerbetaling. 

Tilmelding via følgende link: Link. 

Program 

14:00: Velkomst v. formand for henholdsvis Vælg Klogt og SKS 

14:10: Kloge valg i sundhed. Oplæg ved Susanne Axelsen, leder af den danske Vælg 
Klogt organisation. 
Susanne Axelsen vil fortælle om Vælg Klogt-organisationens arbejde for at fremme 
flere kloge valg i sundhed. Vælg Klogt drives i et samarbejde mellem 
Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter.  

14:40: Less is More: Clear and Concise Messaging in Health Care v.  
Tai Huynh, kampagnechef fra Choosing Wisely Canada. Tai Huynh vil fortælle om, 
hvordan de i Canada har arbejdet med målrettede patientkampagner i forbindelse 
med nogle af deres 600 anbefalinger til, hvilke behandlinger og procedurer, der er 
uden effekt og værdi. Oplægget vil være på engelsk.  

15:15: Dagens tema drøftes i mindre grupper 

15:30: Plenum: Tilbagemelding fra gruppediskussion  

15:45: Afslutning 

 

 

 

https://vaelgklogt.dk/arrangementer/webinar-kommuniker-klogt

