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Plats: Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus

Målgrupp: Alla yrkesgrupper som möter patienter med livshotande 

sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska 

förluster, och som arbetar på uppdrag av Region 

Stockholm eller på uppdrag av medfinansierande 

kommuner.

Anmälan: -21 september 2022: pkc.sll.se/utbildning-samtal-alla-sep22

Sista anmälningsdatum: 7 september 2022

-5 december 2022: pkc.sll.se/utbildning-samtal-alla-dec22

Sista anmälningsdatum: 20 november 2022

Kostnad: 1500 kr exkl. moms

Inbjudan till en endagsutbildning för vårdpersonal som möter patienter 

med livshotande sjukdom eller som riskerar att drabbas av kritiska 

förluster. Utbildningen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund 

och Karolinska institutet.

Lärandemål: Deltagarna ska efter utbildningen ha

• erhållit ökad kunskap om hur känslor påverkar kommunikationen 

under ett samtal

• fått en ökad förståelse för hur närvaro påverkar kvaliteten av ett 

samtal 

• tillägnat sig färdigheter i att använda en struktur för att genomföra 

samtal

21 september eller 5 december 2022, kl. 09.00–16.00

https://pkc.regionstockhom.se/
http://pkc.sll.se/utbildning-samtal-alla-sep22
http://pkc.sll.se/utbildning-samtal-alla-dec22


pkc.regionstockholm.se

UPPLÄGG OCH ARBETSSÄTT

Gruppen består av ca 16 deltagare och leds av två kursledare och två 

medarbetare från PKC.

Under kursen varvas teoripass, reflektion och viss träning utifrån synsättet att 

inlärning sker effektivast genom att integrera teoretiska kunskaper med reflektion 

över egna upplevelser. Teorigenomgångar sker i helgrupp och samtalsträningen i  

mindre grupper ledda av kursledare.

Stor vikt läggs vid gemensam och enskild reflektion. Syftet med pedagogiken är 

att skapa förutsättningar för ett personligt lärande utifrån generella kunskaper om 

samtalsmetodik och bemötande. Deltagarna förutsätts bidra med egna 

erfarenheter och exempel från sin kliniska verksamhet. Att skapa ett 

förtroendefullt klimat i gruppen är därför en viktig del av arbetssättet.

KURSLEDARE

Anders Danielsson är kursansvarig och leder utvecklingen av De nödvändiga 

samtalen och andra kommunikationskurser inom Palliativt utvecklingscentrum i 

Lund. Anders är gestaltpsykoterapeut och konsult med inriktning på utbildning 

och träning i ledarskap och kommunikation i arbetslivet, och arbetar även med 

handledning individuellt och i grupp. Han har även flerårig erfarenhet som 

mentalskötare inom psykiatrin i Stockholm och grundläggande utbildning i KBT 

och ACT.

Anna Wrangsjö är specialist i onkologi och har en grundutbildning i psykoterapi 

och en specialistutbildning i ACT. Anna har jobbat på bröstmottagningen på 

onkologen och har även cancerpatienter i patienter och samtalsgrupper med 

palliativa patienter. Hon jobbar nu främst med cancerrehabilitering av både 

kurativa och palliativa patienter. Anna har varit kursledare för De Nödvändiga 

Samtalen de senaste tre åren.

https://pkc.regionstockhom.se/

