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Interkulturel kommunikation 

i tværprofessionelle teams af sundhedspersonale



Patientsikkerhed i sundhedsvæsnet afhænger 
blandt andre faktorer af effektiv kommunikation 
mellem personale og patienter og mellem sund-
hedspersonale indbyrdes.
Effektiv kommunikation udfordres i situationer, 
hvor der opstår kulturelle og eller sproglige bar-
rierer.  Kommunikationsbrist kan føre til, at:
- Patienter modtager forkert information
- Vigtig information går tabt pga sprogbarrierer 
- Patientens problem og perspektiv ikke afdæk-
kes fyldestgørende.
- Patienten ikke forstår undersøgelsesplanen, 
undersøgelsesresultater eller behandlingsplan
- Patient, pårørende og personale oplever unød-
vendig stress

Patientsikker kommunikation i flerkulturelle,  
tværfaglige teams af sundhedsprofessionelle
Dette kursus har som formål at fremme 
færdigheder i interkulturel og interprofessionel 
kommunikation med henblik på at styrke  
patientsikkerheden
 
... et internationalt indsatsområde
Kursustilbuddet er udviklet som del af et EU-
projekt med deltagelse af : 
Middelsex University, England  
Asociatia EDUNET, Rumænien,  
University College Lillebaelt, Danmark,  
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 
Italien,  
Cyprus University of Technology, Cypern

Patientsikkerhed gennem effektiv 
kommunikation

Hvem kan deltage?
Dette tværfaglige kursustilbud henvender sig til 
alle sundhedsprofessionelle.
 
Hvad koster det?
Deltagelse er gratis!
 
Hvordan melder man sig til kurset?
Tilmelding på www.ucl.dk/patientsikkerhed
 
Hvor finder kurset sted?
Hjemme hos dig selv, eller hvor du vil, blot du 
har adgang til internettet.  
Kursusforløbet er tilrettelagt som onlineunder-
visning. De fleste aktiviteter er asynkrone, dvs. 
du kan lave dem når og hvor det passer dig. Der 
vil være enkelte synkrone møder, hvor du på 
logger på i et fastlagt tidsrum og samarbejder i 
grupper med andre kursusdeltagere.
 I og med der er tale om et internationalt pro-
jekt, er arbejdssproget dels engelsk, dels dansk. 
Kursusmaterialet udvikles af den internationale 
projektgruppe, dvs. på engelsk, og væsentlige 
elementer oversættes til dansk. Dermed får 
deltagerne mulighed for at styrke det sundheds-
faglige enggelsk.

Hvornår?
Kurset forløber over 6 uger i perioden novem-
ber - december 2016. Der skal påregnes en 
ugentlig arbejdsindsats på 5-max. 8 timer.
 



Hvad indeholder kurset?
Kursusforløbet omfatter 3 moduler:
- Patientsikkerhed
- Interkulturel kommunikation
- Flerkulturelt og tværfagligt samarbejde
 
Læreprocesser og studieaktiviteter
Kurset bygger på 3 grundprincipper om læring, 
nemlig kollaborativ læring, læring gemmen reflek-
sion og læring gennem øvelser/learning by doing.
 
Derfor består modulerne af
- øvelser, hvor deltageren selv udforsker et emne 
og reflekterer over det i forhold til udfordringer 
og barrierer i egen praksis
- gruppeaktiviteter, hvor deltagerne lærer om, 
med og af hinanden, og hvor de skaber et miljø 
for både formel og uformel læring
- aktiviteter med reflekion over egne lærepro-
cesser og læringsmål i forhold til egen praksis.
Efter en grundig introduktion til det virtuelle 
læringsrum og dets faciliteter er der for hvert 
modul undervisningsmaterialer i form af tekster 
og videoklip, og der er tilrettelagt studieakti-
viteter, f.eks. analyser eller refleksionsøvelser, 
som deltagerne gør tilgængelige for hinanden, 
til gensidig kommentering og fælles refleksion. 
Modulerne indeholder desunden små selv- 
evalueringstests. To gange i kursusforløbet afhol-
des et webinar, hvor deltagerne møder hinanden 
i et virtuelt rum til fælles drøftelser.
 
Deltagerne tilknyttes en underviser/facilitator, 
som følger kursisternes studieaktiviteter, og som 
giver både individuel og gruppe-feedback.
Når studieaktiviteterne i alle moduler er 
gennemført, tildeles kursusbevis.
 

Modulet Patientsikkerhed
Deltagerne får kendskab til patientsikkerheds-
arbejdet på europæisk og nationalt niveau set i 
forhold til de aktuelle strategier i egen organisa-
tion. Deltagerne anerkender de holdninger og 
værdier, der ligger til grund for det europæiske 
arbejde med patientsikkerhedspolitikker og 
patientsikkerhedsdatabaser samt europæiske 
borgeres rettigheder og ansvar i forhold til 
patientsikkerhed.
 
 
Modulet Interkulturel kommunikation
Deltagerne tilegner sig teori og begreber om 
interkulturel kommunikation. Deltagerne reflek-
terer kritisk over de holdninger og værdier, der 
ligger til grund for det europæiske arbejde med 
patientsikkerhed. Deltagerne anerkender betyd-
ningen af effektiv kommunikation i flerkulturelle, 
tværfaglige teams af sundhedsprofessionelle.

Modulet Flerkulturelt og tværfagligt  
samarbejde
Deltagerne får viden om flerkulturelt og tvær-
fagligt teamsamarbejde, de udvikler kompe-
tence i kulturelt kompetent omsorg, pleje og 
behandling. Endelig lægger deltagerne konkrete 
planer for, hvordan de udviklede kompetencer 
i flerkulturel og tværfaglig kommunikation og 
samarbejde omsættes i egen praksis, således at 
patientsikkerheden styrkes.



 

Vil du vil vide mere?

Lise Lau Pedersen, MPU, Lektor
Tværgående Uddannelsesudvikling
Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer
Mobil: 2383 8259
lilp@ucl.dk 

Eva Odgaard, Cand. Cur., lektor, international 
medarbejder,
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
Mobil 2936 8655
evod@ucl.dk

Tilmelding på: 
www.ucl.dk/patientsikkerhed  

 

 

 
 


