Implementering og forandring
Hvordan skaber vi resultater i praksis gennem forskning i kommunikation?

Temadag i Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet
Den 26. november 2018 kl. 09.30 - 15.00
Auditoriet på Bjerget, Vejle Sygehus
Beridderbakken 4, 7100 Vejle

Program
Kaffe og networking 09.30 - 10.00
Oplæg 10.00 -12.00
 Modhistorier – fra barrierer til ressource
Forskningen viser, at medarbejdere som udgangspunkt er skeptisk indstillet
over for beslutninger, de ikke selv har haft indflydelse på. Der er en tendens til
at betragte denne skepsis som `modstand´ eller en `forhindring´,
Hvad er denne skepsis reelt set er et udtryk for, og hvordan kan denne skepsis
– som vi kalder for modhistorier – anvendes som en ressource.
v. Lektor Marianne Wolf Lundholt, Institut for Design og Kommunikation, SDU


Mulige kommunikationshindrende effekter af sårbarhed: kan vi udforske
det nærmere?
Med udgangspunkt i mangeårig forskning i kommunikationstræning og i
vurdering af kommunikationen mellem sundhedspersonalet og patienterne, er
der en stigende erkendelse af tilstedeværelsen af skam og sårbarhed i disse
samtaler. Spørgsmålet er hvilken betydning det har og hvordan vi undersøger
det.
v. Professor Pål Gulbrandsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Frokost, postere og networking 12.00 – 13.00 (medbring gerne en poster)
Oplæg og workshop 13.00 -15.00


Visioner for udvikling og implementering af individualiseret og kontinuerlig
kommunikationstræning i Danmark
På baggrund af erfaringerne fra bl.a kommunikationsogrammet ‘Klar tale med
patienterne’ arbejdes der nu videre med et nyt koncept hvor feedback fra
patienterne og lydoptagelser skal grundlag for Blended Learning træning.
I oplæg og workshop vil vi drøfte konkrete planer, muligheder og barrierer
v/Professor Jette Ammentorp og post.doc Maiken Wolderslund

Tilmelding til: Louise Arild: sks.sekretaer@gmail.com senest den 15/11 2018 og helst
med samtidig betaling.
Angiv venligst om du har individuelt medlemskab, eller om du er en del af et
organisations medlemskab.
Pris : medlemmer 250 kr. og ikke-medlemmer 350 kr.
MobilePay: 24299, alternativt Bankoverførsel til konto i Jyske Bank: Reg.nr. 7248
Kontonr. 1503836
Tilmeldingen er først bindende når betalingen er gennemført.

