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Hospitalet – en følelsesintensiv organisation
Organisationspsykologiske veje til bedre patientkommunikation

Onsdag den 25. november 2015, kl. 13.00 – 16.30 
Roskilde Universitet, Bygning 30, auditorium 30M.1-16

Hvordan kan kommunikation og samarbejde styrkes i vor tids travle og 
komplekse hospitalsvæsen? Hvilken rolle spiller følelser og ubevidste 
processer i personalegruppen for patientoplevelsen? Hvordan ser pa-
tientforløbet ’fra station til station’ i sundhedsvæsenet ud fra patientens 
perspektiv? Hvad kan HR- og Kommunikationsafdelingen gøre for at 
styrke og målrette deres rådgivning? Og hvad skal der til i praksis for at 
skabe god og effektiv kommunikation med patienter og pårørende? 

Det er nogle af de spørgsmål, som centrets forskere beskæftiget sig in-
tensivt med. Nu præsenterer vi resultatet af to forskningsprojekter gen-
nemført i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Kom og lyt med hvis du er interesseret i et organisationspsykologisk bud 
på bedre kommunikation og samarbejde på hospitalet. 

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding på 
http://events.ruc.dk/cop-e2015 senest den 11. november 2015.

På Center for Organisationspsykologi arbejder vi gennem forskning, ud-
dannelse, formidling og konsultation på at teste og demonstrere antagel-
sen, at ubevidste motiver og processer udgør en vigtig del at livet i organi-
sationer og at forståelse af disse kan bidrage til mere effektiv opgaveløsning 
og mindre stress og psykisk belastning i organisationer. Centrets forskning 
er et fundament for masteruddannelsen i organisationspsykologi (MPO) og 
ny viden formidles halvårligt via åbne seminarer til alle interesserede.
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Program  
Kl. 13.00 Velkomst v. lektor Helle Petersen og professor Steen Visholm 
 Introduktion: Organisationspsykologiske grundbegreber og de-

res relevans for hospitalskommunikation

Kl. 13.30 God patientkommunikation i praksis
 Hvilken viden og kompetence skal man have for at kommunike-

re bedre med patienterne i dagligdagen – og hvilke tiltag virker 
i praksis? Sådan lød afsættet for et forskningsprojekt i Region 
Midtjylland, hvor vi bl.a. undersøgte kommunikation i praksis 
på en medicinsk og en anæstesiologisk afdeling. 

	 •	 Få	de	væsentligste	pointer	 fra	analysen	og	hør	om	to	kon-
krete output af projektet; hjemmesiden patientkommunika-
tion.dk og et feedback-koncept til tværfaglig brug på hospi-
talsafdelinger. Konceptet evalueres i skrivende stund og til 
seminarer har vi svaret: virker det i praksis?    

Kl. 14.45  Kaffepause og netværk 

Kl. 15.15 Rollen som rådgiver i hospitalsvæsenet
 Der er mange stabsfunktioner, der supporterer ledere og fag-

professionelle i den kommunikative del af arbejdet på hoved-
opgaven: behandling og pleje af patienterne. Men hvad er kva-
liteten af den rådgivning, der gives? Kræver det noget særligt 
at rådgive i en følelsesintensiv organisation som hospitalet? Og 
hvad kendetegner den rigtig gode rådgivning og rådgiver på et 
hospital?

 Hvad enten man sidder som rådgiver i en HR- eller kommu-
nikationsafdeling	kan	man	blive	klogere	af	den	viden,	vi	fik	fra	
et forskningsprojekt med deltagelse fra Region Hovedstadens 
kommunikationsmedarbejdere på hospitalerne. 

	 •	 Hør	hvad	der	går	godt	og	galt	i	rådgivningssamtaler	på	ho-
spitaler, og bliv præsenteret for en ny forståelsesramme og 
model for, hvordan man bliver autoriseret i rollen som råd-
giver for ledere og fagprofessionelle. 

Kl. 16.30 Tak for i dag 




