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Efter tre aktive år i bestyrelsen for Dansk Selskab for Kommunikation 

i Sundhedsvæsenet, de seneste to år som næstformand i tæt 

samarbejde med afgående formand Dorte Jeppesen, opstiller jeg 

hermed som kandidat til formand for SKS.  

Jeg brænder for, at videndele, skabe engagement og synlighed omkring patientkommunikation, for 

herigennem at understøtte de aktiviteter, der foregår i bl.a. klinisk praksis, på 

uddannelsesinstitutioner og i forskningsmiljøer, med det fokus at gøre en positiv forskel for 

patienter, pårørende og ansatte i vores sundhedsvæsen.  

Uddannelsesmæssigt har jeg bevæget mig fra det praktiske arbejde som sygeplejerske til forskning 

i patientkommunikation med fokus på initiativer, der kan implementeres i praksis. Jeg arbejder 

således fuldtid som forsker ved Center for Forskning i Patientkommunikation, som siden årsskiftet 

’21 har været tilknyttet Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ved Syddansk Universitet. 

I min forskning er jeg særligt optaget af udvikling og evaluering af kommunikationstræning og 

digitale løsninger med fokus på at styrke patientinddragelse. Aktuelt er jeg involveret i 

implementering af et læringsforløb omkring kommunikation ved videokonsultationer, hvor 

forskellige aktiviteter som bl.a. digital undervisning, sidemandsoplæring og simulationstræning 

kombineres på nye måder. Dette har bl.a. ført til udarbejdelse af Tips til den gode videokonsultation 

i samarbejde med SKS. Som led i udvikling af kommunikationstræning samarbejder jeg med en 

række internationale forskningsgrupper bl.a. fra Deakin University i Australien, der arbejder med 

lignende tiltag. Herudover er jeg vejleder for ph.d. studerende, der arbejder med projekter målrettet 

forbedring af de kommunikative vilkår for patienter, pårørende og sundhedspersonale.  

I SKS har jeg særligt været involveret i den generelle indsats for at tilpasse visionerne for SKS med 

afsæt i medlemsønsker, samt planlægning og afholdelse af arrangementer/webinarer, og etablering 

af nye samarbejder, så SKS også fremadrettet kan tilbyde vedkommende og inspirerende 

arrangementer, der afspejler aktuelle temaer på den sundhedspolitiske dagsorden – og ikke mindst 

behovet i klinisk praksis.  

Jeg vil fortsætte mit arbejde i bestyrelsen med fokus på at skabe meningsfulde aktiviteter og 

videndeling på tværs af professioner og sektorer, således at patientkommunikation i endnu højere 

grad bliver anset som en kerneydelse i sundhedsvæsenet, der skal prioriteres på alle niveauer – fra 

politik til uddannelse og praksis.     
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