
KURSUS FOR  
Læger og sygeplejersker 

Hospice Limfjord 

Center for udvikling af palliation 

Kompagnigade 11, 7800 Skive 
Telefon: 96 14 87 00 

Mail: info@hospicelimfjord.dk 

Kunsten at kommunikere 
Bring håb og mening i patientsamtalen 

 

PRAKTISK INFO 

Underviserne på kurset har flere års erfaring med lignende kurser i eksistenti-
el kommunikation for læger og sygeplejersker på sygehuse og hospice og for 
praktiserende læger. De er desuden involveret i forskning på området med 
undersøgende og praksisnære metoder. 
 
 Henry Larsen, interaktionsforsker, lektor, Design og Kommunikation, 

SDU  

 Elena Strøbech, skuespiller og dramatiker, SDU 

 Preben Friis, skuespiller og teaterinstruktør  

 

Dato: 8. februar 2023 

Varighed: 9.00 – 15.00 

Sted:  Kedelhuset ved Hospice Limfjord, Kompagnigade 11, 7800 Skive 

Pris: 1500,- kr. (inkl. forplejning) 

Antal deltagere: Max 25 

Tilmelding:  Senest den  7. januar 2023 

Tilmelding foregår via vores hjemmeside www.hospicelimfjord.dk 

OBS! tilmeldingen er bindende. 

Elena Strøbech 

Skuespiller 

Preben Friis 

Teaterinstruktør 
Henry Larsen 

Interaktionsforsker 



Når et menneske rammes af livstruende sygdom, opstår der mange eksisten-

tielle tanker, som man kan have brug for at dele med en sundhedsprofessio-

nel. I disse samtaler er der behov for at kunne se, høre og lytte, så samtalen 

bliver en personlig samtale, hvor patienten føler sig mødt. 
Tidspunkt Emne Underviser 

9:00-10.00  Introduktion til dagen 
Improviseret teater ud fra planlagt 
case 

Henry Larsen 
Elena Strøbech 
Preben Friis 

Pause Formiddagskaffe  

10.30-12 Improviseret teater udfra deltager-
nes cases 

 

Pause Frokost  

12.45-
14:45 

Improviseret teater udfra deltager-
nes cases 

 

Pause   

   

På kurset bliver deltagerne inviteret til at dele individuelle erfaringer og bi-

drage til at udvikle et sprog, der kan anvendes i opgaven med at møde pati-

enter inden for det eksistentielle felt. Arbejdsmetoden vil være improviseret 

teater, hvor vi spiller møder mellem sundhedsprofessionelle og patienter, 

afvekslet af dialog og interaktion med workshop-deltagerne.  

 

Kunsten at kommunikere– bring håb og mening i patient-samtalen 
 

Kursus for læger og sygeplejersker på Hospice Limfjord 

Center for udvikling af palliation 

14.45-15 Afslutning og kort evaluering  

De fleste klager i vores sund-

hedsvæsen i dag handler om 

oplevelse af dårlig  kommu-

nikation. 

Dette kursus sætter fokus på 

at blive bedre til at samtale 

med patienten om hans håb, 

ønsker og hvad der giver me-

ning for den enkelte. 

Program 


