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HVA SKAL JEG SNAKKE OM?

«HVORDAN KAN DU SIKRE GOD KOMMUNIKASJON MED PASIENTENE?»



HVEM ER JEG ?

- Voksen aktiv kvinne, med mange tanker og ideer og ser meg ikke «ferdig». 

- Har lang erfaring fra ulike jobber – siste 8 år som lærer 

- Ferdig «legesekretær» i 1978 – Sandar Yrkesskole

- Kommer fra Sandefjord

- Har mange roller i livet som: mamma, ektefelle, X, pasient, «mimmi», tante, 

svigerinne, kursholder, kursdeltaker, kollega, coacher osv….



- Som kollega er jeg til daglig på KOMPETANSEBYGGEREN VESTFOLD i Tønsberg –

avdeling Yrkesfag.  Skolen er en videregående skole for voksne.

- Fokus for meg, er å bevisstgjøre elevene om at de kan mer enn de tror. Bli 

mer/bedre kjent med seg selv

- Gi fagopplæring og forståelse mot å bli gode helsesekretærer og ta 

samfunnsansvar









HELSESEKRETÆRER/MEDISINSK HELSEPERSONELL SOM DEN «RØDE 
TRÅDEN I DEN HVITE VERDEN» OG MED MANGE ROLLER OG STORT 
ANSVAR

- Serviceperson og oppdrager «DEN SOM LEGGER LISTA»      

for pasientenes opplevelse 

- Privatperson og fagperson

- Kollega

- Hjelper

- Lytter

- Omsorgsperson

- Systematiker

- Den som har oversikt

- «sjelesørger»

- mm



HVEM ER PASIENTENE?

• Menn, kvinner, hen, jenter og gutter i ulik aldersgruppe og fra ulike 

kulturer og i ulike situasjoner. 

Pasientene det er meg og deg – hvordan vil vi bli møtt?



HVA PÅVIRKER MØTE?

Utenom personlige og private, vil pasientene påvirkes av:

DEG og hvem du er og hva du står for med dine holdninger og verdier 

(etikk/yrkesetikk)

DINE KOLLEGAER - inkludert de nærmeste, men også hvordan organisasjonen 

driftes for øvrig.

SAMSPILLET DERE IMELLOM – psykososiale arbeidsmiljø



ULIKE SITUASJONER OG STEMNINGER HOS PAS.

• Redd og nervøse for hele situasjon

• Sinne

• Ruspåvirket

• Forutinntatte

• Negative og nedstemte

• Føler tap av kontroll

• Føler seg «små»

• Tap av «status»

• Pårørende til syk

• Redd for å miste

• Engstelig for dager som kommer



• Flerspråklige

• Språkvansker

• Frustrerte

• Sorg

• Krise

• Positive og glade

• Syk eller frisk

• Har mange ubesvarte spørsmål

• Kommer med forventninger

• mm



FORVENTNINGER PAS KAN HA?



HVORDAN ER DET Å MØTE EN HELSESEKRETÆR- EN SANN 
HISTORIE

Hvordan er det å møte en helsesekretær på sykehus eller 

legekontor?

«Vi menn er jo litt små-nervøse»

«Ser på uttrykket deres. Ærlig smil eller «falsk»

«Kroppsspråket»

«det en helsesekretær sier er loven der og da»



«Jeg mister kontroll og oversikt»

«føler meg «teit»»

«følger med på alt de gjør» tror det har noe med meg å gjøre

«føler fort stemning»

«Viktig å bli sett og hørt» ellers klarer jeg ikke å høre

«Ser på øynene når de ikke mener det…..»



• «Er det latter blant de ansatte – lyser det opp»

• «Andre som i en begravelse» og jeg har lyst til å gå igjen. 

• «Blir jeg godt tatt imot er muren liksom brutt»

«De har sikkert ikke tid – men har de tid til å la være?»



MAKT  VS AVMAKT

Det å møte pasienter i sårbare situasjoner kan fort føre til avmakt og 

kommunikasjonen går helt i stå.

Som helsesekretær har du makt til å gjøre noe godt, men står også i 

fare for å opptre på en måte som gir følelsen av avmakt.

Brukermedvirkning – «eier» sin egen situasjon



HVEM ER SÅ DU?

• Synet på deg selv

• Har du kunnskap nok?

• Hva vil du og hva er du villig til å 

endre?

• Er du på rett plass?

• Hva er dine ønsker ?

• Hva er dine holdninger og verdier

• Hva med yrkesetiske retningslinjer? –

hva betyr de for deg?

• Hva med arbeidsmiljøet? Hva er ditt 

bidrag?



• Møter du «rusmisbrukeren» eller en 

person med rusproblemer

• Møter du «sinne» til en pasient eller 

en person som er sint. – altså ulike 

sinnsstemninger pasienter kan ha 

nevnt over.

• Hva velger du å si? – baksnakking 

eller framsnakking – bryte sosial 

smittekjede



HVORDAN KVALITETSSIKRE GOD KOMMUNIKASJON – NOE 
«VERKTØY»

START MED SEG SELV

• Trene seg opp til det, krever liten innsats. Smil til deg selv i 

speilet  hver morgen og du skal se det gjør noe med humøret 

ditt.

• Si noe godt til deg selv hver morgen – fremsnakk deg selv.

• Si høyt noe du er flink til hver dag

• Nevn noe du er takknemlig for hver morgen.

• Si noe pent til andre hver dag



• Bruk fysiologien din til å endre din egen sinnsstemning.

• Vær bevisst dine ord og ditt kroppsspråk – dette kan endres

• HUSK: VIL DU ENDRE ANDRE MÅ DU STARTE MED 

DEG SELV



SKAPE KONTAKT MED PASIENTEN- «DEN 
BETYDNINGSFULLE ANDRE» 

• Førsteinntrykket er det nonverbale (følelser kan sette i gang i løpet av 1/1000 

sek) 

• Hvordan ser du ut?

• Hvordan sitter du?

• Sur eller blid?

• Blikket ditt?

• Tilgjengelig eller uttrykker «avstand»? – kroppsholdning- «inviterer til samtale»

• Samspillet med kollegaer 

• osv



LITT «TEORI»

• Kroppsspråket er det raskeste og meste effektive midlet til å kommunisere 

følelser, hensikter og relasjoner.

• Norsk språk har ca 300000 ord og uttrykk (ca 2-3000 benyttes daglig).

• Forsker mener at mennesket produserer 700000 signaler, hvorav ansiktet alene 

har ca 250000 og hånden ca 5000.

• Kroppsspråket er universelt – ligger i oss i kraft av å være menneske

• I tillegg kommer det tillærte kulturelle kroppsspråk



MØTE PASIENTENE «PÅ SAMME KANAL»

Når vi snakker sammen, etterlikner vi ofte kroppsspråket med fakter, gester 

og tonefall, og også det verbale med valg av ord og uttrykk

«Tuner» inn på samme kanal.

Dette kan benyttes bevisst for å oppnå god kontakt 



Vi kan tune inn  både verbalt og nonverbalt. 

eks: Det kommer en hissig og redd person. Du kan starte ved å 

snakke nesten like fort, for så sakte men sikkert «lede» samtalen ned 

på et roligere nivå. Bruker også kroppsspråket.



Du kan tune inn/tilpasse hodebevegelse, hånd, ryggen rett, 

fremoverlent, fotbevegelse, pust osv.  Gjør det litt i etterkant og noe 

svakere. Det kan ellers få motsatt effekt

Jo flinkere vi er til å tilpasse den andre, jo bedre kontakt oppnås for 

videre samtale og du viser respekt. 



NÅR VI FORNEMMER 

Hva kan vi gjøre ved inkongruens uten å bli påvirket av egne følelser?

Inkongruens nemlig følelser. Vi persiperer fort for å få mening – en mening som 

ikke nødvendigvis er sann. Så hva gjør du?

Observerer og lytter og er oss bevisst hva vi har sett og hørt i detaljer. God til å 

stille spørsmål så man får spesifikke svar

Viktig å hele tiden kjenne rollen sin.



HVA KAN VI OBSERVERE?

Vi observerer med sansene:

• SE

• HØRE

• FØLE

• LUKTE

• (SMAKE)

Spørsmålet blir om du ser, hører, føler og lukte «det du vil» og  mener, eller du er ute 

etter fakta.



HVA KAN VI OBSERVERE AV KROPPSSPRÅK?

• Øyebevegelser og åpenhet i øynene 

• Øyefokus og pupillstørrelse

• Hodets holdning

• Hudfarge, huden varm, klam eller kald

• Muskler i ansiktet

• Pust

• Lepper



• Skuldrer – trukket opp eller nedtrukket

• Hvordan vi står – hender lukket eller åpne

• Stemmen og stemmens klang

• Talehastighet

Ved alle observerte kroppsuttrykk er det viktig å ikke dra slutning uten evt avklarende 

spørsmål, spørsmål som må være relevant til saken og ha noe med rollen vi har der og 

da. Stille åpne spørsmål.



EKS FOR Å AVKLARE

• Som eks hvis en person ser sur eller lei seg ut, er det ikke sikkert at 

vedkommende faktisk er det. Dette kan fort styre din måte å være på. Hvordan 

«pleier» å møte sure personer?

• Ved å spørre hvordan vedkommende faktisk har det, vil du kunne få mer 

opplysning og tilpasse kommunikasjonen til det.



• Spør en pasient, som du nettopp har forklart noe, om 

vedkommende har forstått. Ta ikke et Ja for et Ja.  Spør f.eks:  har 

du bruk for flere opplysninger? 

• Viktig å ha fagkunnskap og forståelse om egne reaksjoner når du 

møter pasienter i ulik sinnsstemning. Dette for å kunne opptre 

profesjonelt – og ikke gå utover egen rolle



HVA MED ORD VI VELGER Å BRUKE?

ALLE:

Alltid/Bestandig:

Aldri:

Hva/ (Hvorfor): 

Hvordan:

Hvem:

Hvilke:

Men:

Burde:

MÅ:    

Prøve:               ???????

Man:

Ord som generaliserer og mulig 

stigmatiserer

Ord som åpner for spesifikke svar. Obs 

hvorfor

Forvente gjerne noe negativt kommer 

etter
«Plikt»

Forklarer i 3dje person ofte som erstatning for 

jeg.



SPØRSMÅL TIL BEVISSTGJØRING – BARE NOEN 
EKSEMPLER

«Jeg orker ikke mer». Spørsmål: hva er det du ikke orker?

«Det her går ikke mer». Spørsmål: hva er det som ikke går mer?

«Jeg forstår ikke » Spørsmål: hva er det du ikke forstår?

«Jeg synes at menn alltid oppfører seg dumt. Spørsmål:  vil det si at du 

ikke har møtt noen som har oppført seg bra?



«Tror ikke pas liker meg»: « Hvordan vet du at pas ikke liker deg?»

«Jeg kan ikke….» : «hva hindrer deg»

«Det er umulig…»: «hva skjer hvis du gjør?»

«Jeg blir så lei når du gjør slik»: «Hva er det med det jeg gjør som gjør deg så 

lei»

Alle synes at -------- oppfører seg dårlig: «hvem er alle?»



• «Alltid så gjør jeg slik…..»: Vil det si at du ikke har gjort det på annen 

måte før?...

• «Jeg klarer ikke det her»: hva er det du ikke klarer?

Vi kan komme i fare for å stigmatisere oss selv og andre ved valg av 

ord



HVA MED KOLLEGIET? HVORDAN PÅVIRKER DET 
DITT MØTE MED PASIENTENE?

Fysisk og psykiske arbeidsmiljøet

Baksnakking –både om kollegaer og pasienter

Vær obs på MENINGER  vs FAKTA



TIPS: ØVELSE Å GJØRE PÅ JOBB 

• Sett dere sammen på jobb og ta i plenum hvordan et maksimalt 

arbeidsmiljø skal være hos dere

• Noter ned på ark alle punkter (selv om noen er like, la de stå)

• Ut for hvert punkt, skriver hver og en ned hva de kan bidra med og 

hvordan og evt hva som må til for å endre/ få dette til og gjerne 

når.



KVALITETSSIKRE KOMMUNIKASJON

Handler om – slik jeg ser det:

- om å være bevisst egen atferd – personlighet, holdninger og verdier –

ETIKK

- Ta teorien på alvor. Utdanning handler om å få mer verktøy i verktøykassa 

- og å aktivt bruke den

- å være god i kommunikasjon. TA AUTORIASJONEN og FAGBREV PÅ ALVOR-

de forplikter

Vær omsorgsfull «nysgjerrig» og bruk Humor – «vær deg selv»



• JEG VET AT DERE GJØR EN FORMIDABEL JOBB. FRA TID TIL ANNEN KAN 

DET LIKEVEL VÆRE GREIT Å STOPPE OPP OG REFLEKTERE OVER EGEN 

ATFERD. 

«Dere er viktigere enn dere tror»



FORTSETT DET GODE ARBEIDET

OG HUSK AT:

«HVIS DET DU GJØR IKKE VIRKER  - JA SÅ GJØR 

NOE ANNET»

TUSEN TAKK FOR MEG


