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Forandring i 
Det kommunikerende hospital

Hvem er jeg?
• Erhvervsforsker, ph.d. fra  

Københavns Universitet 2000

• Leder i kommunikationsafdelingen i 
Novo Nordisk 

• Selvstændig kommunikationsforsker 
og –rådgiver siden 2004; 

– Lederkurser og 
kommunikationsrådgivning i private 
og offentlige virksomheder

– Ekstern lektor på Syddansk 
Universitet i strategisk 
kommunikation

– Forsker i strategisk kommunikation i 
hospitalsvæsenet
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Patientens oplevelse af den 
interne kommunikation

”Man har jo ikke andet at lave end at ligge her og lytte til, 
hvad de går og taler om.”

”Man kan se det, når de kommer ind til en. Om de er 
sure eller glade, om de griner ude på gangen. Om de 
smiler til hinanden. Det virker som om, de har det godt. 
Og det at de smiler, når de kommer herind – det betyder 
rigtig meget!”

”Det er beroligende, når de kender hinanden. At man 
kan høre, de har det godt sammen – så kan det ikke gå
helt galt.”

Med en pårørendes ord…

Forleden kom vi til at gå forkert – ind til 
lederen der sad sammen med en 
medarbejder og med kaffe på bordet. Og 
straks sagde lederen ’Nu kan det jo godt se 
ud, som om vi bare sidder her og drikker 
kaffe, men det her er et møde med en 
medarbejder, for dem er jeg jo også nødt til 
at tage hånd om – og vide hvordan de har 
det’. Og da tænkte jeg bare ”Yes!”, det er 
bare så godt.

Pårørendes oplevelse af den 
interne kommunikation

Vi har ikke en acceptabel omgangstone
- især ikke kl. 04 om morgenen. En 
pårørende sagde direkte: ”Jeg forstår 
ikke, at I finder jer i at blive talt sådan til!”
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Kommunikation er en del af
kerneydelsen?

”Vi kæmper hver dag for at holde ligene
fra bordet. Hos os er kommunikation en 

luksus!”

40 % af alle klager i 
sundhedsvæsenet skyldes 

dårlig kommunikation

Den svære balancegang

Vi skal ikke forvirre patienten. Jeg skal jo ikke 
gengive de første 500 sider af kirurgisk 
kompendium. Det gælder om at finde den der 
balance: Hvor meget skal de vide, og hvad skal 
de ikke vide? Det bliver sværere og sværere for 
os som læger, for vi er pressede af både 
patientforsikringen og patientklager. Langt de 
fleste sager handler jo egentlig om en dårlig 
kommunikation. For havde du fået snakket med 
den patient, så havde du aldrig fået den klage 
på halsen.  
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Vi har ikke tid!
Har vi tid til at lade være?

Eksemplerne på at kommunikationen ikke 
lykkes, er jo talrige. Vi har næsten hver dag 
patienter, der ringer tilbage, og spørger: ’Hvad 
var det lige, lægen sagde i går?’. De har sagt ’ja’
hele tiden, til at de forstår, men de har ikke fattet 
noget som helst. Og det tager jo en masse tid på
ambulatoriet efterfølgende.

Intern kommunikation smitter af på
patientkommunikationen!

”Det er en god idé at starte med at se på den 
interne kommunikation, for hvis der er problemer 
med det interne, vil det smitte af på
patientkommunikationen. Men det er også langt 
det sværeste at tage fat på – fordi der er så
mange følelser forbundet med det.”

”Lederen skal være rollemodel selv i sin 
kommunikation. Kommunikationen mellem leder 
og medarbejder er model for, hvordan det foregår 
mellem sygeplejerske og læge og mellem 
personale og patient. Det kan ikke være 
anderledes.”

Kommunikation betaler sig

70 % af virksomheder med et overskud på
mere end 10 % af omsætningen prioriterer 
intern kommunikation højt!

Kilde: Ledelse og performance – hvad betaler sig?, 2007, 

Nationaløkonomisk instituts undersøgelse af prioriteringer 

og bundlinje
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Kommunikation betaler sig

Dialogbaseret ledelsesstil giver:

– større overskud
– større vækst i omsætningen 
– bedre markedsposition
– mindre sygefravær
– mere tilfredse medarbejdere

Tilfredsheden med den 
interne kommunikation er faldende

Hvordan synes du, den interne kommunikation fungerer i din virksomhed?
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Kilde: GCI Mannov

Højere forventninger til 
kommunikation

Medarbejderne vil høre, hvorfor vi gør, som vi 
gør. De er blevet langt mere krævende, og lader 
sig ikke spise af med en sang fra de varme 
lande. Så man skal virkelig være fremme i 
skoen, hvis man skal kunne svare fornuftigt på
deres spørgsmål. 
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Hvad er det, der sker – og hvorfor?

”Vi har været igennem nogle store ændringer de 
seneste år. Der har været store konsekvenser 
for medarbejderne (…) Og hvis medarbejderne 
ikke forstår, hvorfor organisationen ændrer sig, 
som den gør, så får man jo modstand. Så får 
man ikke folk med i den retning, man gerne vil.”

Den moderne medarbejder 
vil se meningen!

Hvad betyder det for mig?

Det handler meget om den måde, man taler om 
tingene på. Vi taler meget til rationalet i vores 
organisation – nu skal det være godt for 
patienterne, og patientforløbet skal være bedre, 
og økonomien skal være bedre, hvor man nogle 
gange som medarbejder tænker, jamen hvor er 
jeg egentlig i alt det der? Hvad er min rolle i det?

Nærmeste chef er vigtigste kilde 
I hvilken grad er de forskellige kanaler vigtige for den interne
kommunikation på din arbejdsplads?
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Lederens vigtigste opgave 

”Man skal ikke bare lire det samme af, som man selv 
har hørt. Man skal oversætte det, så det giver mening 
og bliver relevant for lige præcis den gruppe man 
taler med”

Relevansformidling!

Kilde: Helle Petersen, Ph.d.-afhandling, Novo Nordisk

Modstand mod forandring

• Hvis formålet med forandringen ikke står klart

• Hvis der er tvivl om ledelsens engagement

• Hvis forandringens omkostninger ikke lægges frem

• Hvis forandringen virker risikofyldt – fx udgør en 
trussel for medarbejderens beskæftigelse eller 
væsentlige arbejdsforhold 

Den gode kombination

• Central kommunikation;

– massekommunikation;
– stormøder med 

direktionen
– artikler i 

personalebladet
– information på intranet
– pjecer

• Lokal kommunikation;

– møder i afdelingerne
– temadage
– seminarer 
– ”oversættelse” af 

budskaberne
– uformel 

kommunikation med 
nærmeste leder!!! 



8

Hvad skal kommunikeres?

• Forandringens nødvendighed

• Formålet med projektet

• Potentialet for virksomheden og medarbejderne

• Medarbejdernes fremtidige rolle og muligheder

• Opnåede resultater

Hvad er ”god kommunikation”?

”Der er ikke andre 
retningslinjer end dem 

vores mor og far
har lært os!”

Vi er meget uenige om i hvilken en grad, der skal 
kommunikeres overfor patienterne. Jeg mener ikke 
altid, at tilgangen er tilstrækkelig respektfuld. Jeg 
mener, at det er fuldt acceptabelt at drøfte forhold 
vedrørende patienten i dennes påhør, såfremt det 
foregår i passende tone og yderligere forklaring 
gives, når det er muligt. Andre mener, at patienten 
skal vide så lidt som muligt i en potentiel kritisk 
situation. Det er jeg lodret uenig i. Desuden er der 
ikke en acceptabel omgangstone.... især ikke kl. 04 
om morgenen... En pårørende sagde direkte: jeg 
forstår ikke, at I finder jer i at blive talt sådan til! Det 
mener jeg, at vi skal have sat en solid stopper for! 
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Vi er meget uenige om i hvilken en grad, der skal 
kommunikeres overfor patienterne. Jeg mener ikke 
altid, at tilgangen er tilstrækkelig respektfuld. Jeg 
mener, at det er fuldt acceptabelt at drøfte forhold 
vedrørende patienten i dennes påhør, såfremt det 
foregår i passende tone og yderligere forklaring 
gives, når det er muligt. Andre mener, at patienten 
skal vide så lidt som muligt i en potentiel kritisk 
situation. Det er jeg lodret uenig i. Desuden er der 
ikke en acceptabel omgangstone.... især ikke kl. 04 
om morgenen... En pårørende sagde direkte: jeg 
forstår ikke, at I finder jer i at blive talt sådan til! Det 
mener jeg, at vi skal have sat en solid stopper for! 

Kommunikationspolitik –
hvorfor?

• Enighed om hvad ”god kommunikation” er på
Bornholms Hospital

• Et nødvendigt afsæt for at udvikle en god 
kommunikationskultur

• Udgangspunkt for mere konkrete retningslinier, 
der giver klarhed om roller og ansvar, træning 
og måling

Udvikling af en god 
kommunikationskultur

Forberedelse 
kortlægning

Politik

Træning og 
værktøjer

Måling
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Troværdighed

• Image-ønske
– Hvordan ønsker hospitalet at fremstå?

• Identitet
– Hvordan er hospitalet?

• Oplevet troværdighed 
– Hvordan opleves hospitalet?

Sådan er kommunikationspolitikken 
blevet til

• 2 workshops med Lederforum

• 2 workshops med MED-udvalg

• Input fra patienter

Forventningsstyring

Forventning 

Justeret forventning

Oplevelse
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• Hvilke forventninger er der til 
kommunikationen på Bornholms 
Hospital? 

• Oplevet troværdighed

• Hvilke oplevelser kan disse 
forventninger være bygget på?

• Identitet 
• (jeres eksempler på

kommunikation)

• Hvilke forventninger skal der helst 
være til kommunikationen fra 
Bornholms Hospital?

• Image-ønske
• (brain storm til 

kommunikationspolitik)

Kommunikationspolitik
Bornholms Hospital skal være et effektivt 
kommunikerende hospital, der sætter patienten i fokus. 
Vi udnytter styrken i den nærhed, der præger det 
bornholmske samfund. Vi er et lille hospital, der 
prioriterer den nære dialog med alle vores brugere, 
samarbejdspartnere og medarbejdere. 

Kommunikation er en del af hospitalets kerneydelse. 
Derfor vil vi arbejde på at udvikle en 
kommunikationskultur, der bidrager til bedre 
patienttilfredshed og medarbejdertrivsel. 

Nærvær, respekt og samarbejde er de principper, der 
skal præge kommunikationen på Bornholms Hospital.

Nærvær

Vi vil kommunikere med et nærvær, der viser, 

at vi er her for patientens skyld. 

Det betyder, at vi lytter for at forstå og er 
opmærksomme på dine behov. Vi er åbne og 
imødekommende, så vi indbyder til en 
tillidsfuld dialog.
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Respekt

Vi vil kommunikere med klare aftaler og 

respekt for den enkelte. 

Det betyder, at vi er velforberedte og viser 
omtanke ved at sætte os i dit sted. Vores 
kommunikation skal være troværdig og til at forstå. 
Vi forklarer, hvad der skal ske og hvorfor. Vi gør 
vores bedste for at kommunikerer, når der er brug 
for det – ikke kun når der er tid til det. 

Samarbejde

Vi vil kommunikere i et konstruktivt samarbejde 

med dig. 

Det betyder, at vi fortæller åbent om, hvad der sker 
på hospitalet og den enkelte afdeling. Vi spørger 
ind til dine forventninger, så vi kan forsøge at 
imødekomme dem – og melder klart ud, hvis vi 
ikke kan leve op til dem, eller måske har noget 
andet at byde på. 

0-punkts-måling
december 2008



13

Hvordan står det til?
• Nærvær

– Lyttende
– Opmærksom på mine behov
– Åbne og imødekommende
– Tillidsfuld

• Respekt
– Velforberedt kommunikation
– Sætter sig i mit sted
– Klar besked om hvad der skal ske og hvorfor
– Forståelig
– Rettidig

• Samarbejde
– Spørger ind til mine forventninger
– Forsøger at leve op til forventninger
– Forventningsstyring

Lever BOH alt i alt op til 
”nærvær, respekt og samarbejde”?

Nærvær, Respekt og Samarbejde er principper ledelsen ønsker skal præge kommunikationen på 

Bornholms Hospital. Alt i alt, i hvor høj grad oplever du at hospitalet lever op til dette?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant

Lokale møder

• Diskussion af kommunikationspolitikken:  
”Hvad betyder nærvær, respekt og 
samarbejde i vores kommunikation?”

• Snak om styrker og svagheder i 
afdelingens kommunikation

• ”Hvordan bliver vi (endnu) bedre?”: Valg af 
fokusområder for afdelingen
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God kommunikation er når vi

• …
• …
• …
• …
• …

Se jer selv i øjnene!
Kommunikationskulturen hos jer?

• Ved alle, hvad ”god 
kommunikation” er hos jer?

• Opleves og praktiseres 
kommunikation som en del af 
kerneydelsen?

• Hvordan oplever medarbejdere, 
patienter og pårørende den interne 
kommunikation?

• Hvordan med troværdigheden –
er der sammenhæng mellem ord 
og handling?

www.hellepetersen.dk


