Sundhedskommunikation
Hjælper dig til at blive en bedre formidler
– med faglighed og hjerte.

Sæt dit præg på
sundhedsdebatten
Har du brug for personlig sparring, et frisk syn på moderne formidling, eller skal
du holde et fagligt arrangement, der bliver husket? Hos Sundhedskommunikation
får du en 100% personligt tilpasset løsning, der både kan omfatte pressen, rapporter,
websites, events, SoMe, film og lyd. Vi garanterer, at du vil opleve synlige resultater.

Tjek
podcasten
“Sundhedsvisioner”
på din podcast-app
eller hent den på
vores site.

Events og arrangementer

Forandringskommunikation

Sparring og rådgivning

Foredrag og moderator

Sprudlende og kreative events du
husker, fordi de var vedkommende
og tankevækkende. Sundhedskommunikation har i mange år
faciliteret konferencer, debatter og
arrangementer. Altid med et tvist,
der engagerer deltagerne.
Se mere om events >

Let at forstå, nemt at omsætte – og
med hjertet i faglig kommunikationshøjde. Sundhedskommunikation er
specialiseret i faglig formidling og
forandringsprocesser i alle grene af
sundhedssektoren.
Se mere om
forandringskommunikation >

Vil du øge dine chancer for at komme i medierne? Skal jeres interne
kommunikation forbedres? Vil I
sætte kommunikativ retning og ord
bag strategien? Vi giver dig et personligt boost, så du bliver bedre til
at komme ud over rampen.
Se mere om sparring og rådgivning >

Med Line Gade som moderator
og foredragsholder får du en professionel vært, der holder styr på
debatten og får pointerne frem.
Lines indsigt i Social- og sundhedsvæsnet gør dit arrangement ekstra
vedkommende og relevant.
Se mere om foredrag og moderator >
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Engageret publikum i paneldebat for
Yngre Læger. Debatten var bygget op
som Mads og Monopolet.
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Dialogpakken for Region Hovedstaden
sætter fokus på værdien af den viden
patienter og pårørende ligger inde med.

Styrk din gennemslagskraft med
medie- og pressetræning. Eller få éntil-én rådgivning ved Line Gade.

Sundhedskommunikation har i mange
år udviklet arrangementer og events til
Folkemødet på Bornholm.

Sagt om os:
“Line Gade er en dygtig og inspirerende samarbejdspartner. Hun forstår
konteksten i sundhedsvæsenet og
leverer professionel kommunikation
med øje for både afsender og modtager. Samtidig byder hun ind med gode
ideer og sparring.”
Anette Fly Haastrup
Kommunikationskonsulent, REPHA

Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk

“Man kan sige ting på mange måder,
men som afsender på en undervisningsvideo til en højt specialiseret
faggruppe, har det været afgørende, at
få sagt tingene på den rigtige måde.
Sundhedskommunikation har taget
ansvar for opgaven fra dag ét, og skal
jeg sætte tre ord på Line Gades arbejde som manuskriptforfatter, er det
faglighed, grundighed og samarbejde.”
Jakob Helt-Hansen

Ledelseskonsulent Cand.scient., ph.d.
Bornholms Hospital Diagnostisk Enhed &
Udviklingshospital

“Jeg har fået mega effekt ved at hyre
Sundhedskommunikation. Jeg har
fået meget ud af det i forhold til mine
interessenter, den politiske bevågenhed og ekstra ’bottom up’-effekt fra
borgerne. Sundhedskommunikation
har lært mig, at fælles fodslag mellem
interessenter er vigtigt, – og jeg har
set, hvordan man skaber det.”
Daglig leder af SHS-teamet

“Tak for velforberedt og professionel medietræning med nærvær
og humor. ”
Mette Ebdrup
Kommunikationschef , Lægeforeningen

“Tak for rigtigt fint arrangement:
Læger i medier. Du ledte det
verdensklasse! Fin kant.”
Peter Quortrup Geisling
Læge og journalist, DR

Sundhedskommunikation

Daglig leder og chefrådgiver: Line Gade
Tlf.: 26 28 70 65
info@sundhedskommunikation.com
sundhedskommunikation.com

