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Invitation til Generalforsamling den 31. marts 2022 kl 19.00 – 21.00 
 
Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet inviterer til fagligt webinar, 
hvor vi sætter fokus på konstruktiv feedback. Samme aften holdes der 
generalforsamling for medlemmer af SKS.  
 
 
Professionel patientkommunikation forudsætter mod til at give og modtage 
konstruktiv feedback. Det gælder både i den interne kollegiale relation og i forhold 
til kommunikation med patienter, borgere og deres pårørende.  
 
Du får mulighed for at høre Birgitte Ravn Olesen holde et spændende oplæg om 
dialogisk kommunikation og feed back. Der bliver efterfølgende tid til at diskutere 
emnet i mindre grupper. Gruppedrøftelserne bliver faciliteret af en repræsentant fra 
bestyrelsen.  
 
Birgitte Ravn Olesen er cand. comm & ph.d, lektor på RUC, Institut for 
Kommunikation og Humanistisk Videnskab og medlem af SKS. 
 
Program 
 
Kl. 19:00: Velkomst 
Kl. 19:05: ”Dialogisk kommunikation med fokus på den konstruktive feedback”, 
 oplæg ved Birgitte Ravn Olesen, RUC efterfulgt af gruppedrøftelse og 
 opsamling i plenum. 
Kl. 20:00: Pause 
Kl 20:15:   Generalforsamling (kun for medlemmer) 
 
Foreløbig dagsorden for Generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetning 
3. Beretning fra udvalg 
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4. Forslag fra medlemmer (sendes senest 1 uge før GF) 
5. Regnskab 
6. Budget og kontingent 
7. Valg af formand (næstformand Maiken Overbeck Wolderslund stiller op) 
8. Valg til bestyrelsen og suppleantposter 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Evt. 

 
Der er valg til bestyrelsen og medlemmer, som ønsker at stille op, må meget gerne 
sende en mail til formand for bestyrelsen Dorte Jeppesen snarest og senest 19. 
marts 2022:   dorte.jeppesen@regionh.dk .  
 
På hjemmesiden kan du også finde information om vores vedtægter, kommende 
arrangementer samt nye materialer, https://sksnet.dk/  
 
Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig på 
forhånd, så vi kan sende et link til de tilmeldte senest et par dage inden. 
 
Send tilmelding til webinar og/eller generalforsamling senest 25 marts: 
sksdanmark@outlook.dk  
 
Skriv dit navn i mail samt om du ønsker at deltage i: 

1. Både webinar og generalforsamling 
2. Kun webinar 
3. Kun generalforsamling 
4. Om du er personligt medlem eller deltager på vegne af organisation (angiv 

navn på organisationsmedlemskab) 
 

Du kan læse formandsberetningen her 
 
Vel mødt! 
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