Patienter vi bliver udfordret af hvem er de, hvad gør de ved os, og hvad gør vi ved det?

Temadag i Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet
Den 26. november 2019 kl. 09.30 - 15.00
Auditoriet på Bjerget, Vejle Sygehus
Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Program
Kaffe og networking 09.30 – 09.50
Oplæg 09.50 - 12.00
•

Velkomst
v/ Jette Ammentorp, formand SKS

•

Vores tolkninger af andres adfærd- både de faglige og de knap så faglige tolkninger
v/ Dorthe Birkmose, psykolog. https://dorthebirkmose.dk/
Vi kan opleve, at andre har problemskabende adfærd. Det skaber afmagt hos os. Vi
kan komme til at vende afmagten for meget ind og tro, at adfærden er vores skyld. Vi
kan også komme til at vende afmagten for meget ud og tro, at adfærden er andres
skyld. Begge tankegange kan slide os op, og vi risikerer at give os selv lov til at
behandle andre dårligt. Vi kan heldigvis også tolke andres adfærd fagligt – og dermed
sikre både vores selvbeskyttelse og at vi behandler andre godt.

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

Hvordan ‘ klæder man sig på’ til de udfordrende patientsamtaler
v/ Annette Nissen Sørensen, oversygeplejerske, Jette Vobbe, overlæge og Conni
Timmermann, adjunkt
Med udgangspunkt i erfaringer fra den kliniske praksis tager eftermiddagens program
afsæt i eksempler fra henholdsvis orthopædkirurgisk afdeling og Hjertemedicinsk
afdeling.
Som oplæg til fælles drøftelse gives eksempler på, hvordan kurser i ekstentielle
samtaler og mindfulness anvendes som metode til at arbejde med egen sårbarhed.
Der vil være fokus på, hvordan vi kan medvirke til at skabe betydningsfuld læring og
refleksion omkring det at bruge sig selv som menneske, som en afgørende del af ens
faglighed.

Tilmelding til: Louise Arild: sks.sekretaer@gmail.com senest den 15/11 2019 og med samtidig
betaling.
Angiv venligst om du har individuelt medlemskab, eller om du er en del af et organisationsmedlemskab.
Pris : medlemmer 400 kr. og ikke-medlemmer 600 kr.
MobilePay: 24299, alternativt Bankoverførsel til konto i Jyske Bank: Reg.nr. 7248 Kontonr.
1503836
Tilmeldingen er først bindende når betalingen er gennemført.

