
 

 

 

Har I brug for inspiration og konkret hjælp 
til den næste temadag i jeres afdeling? 

 
Så tag en snak med os - Line Gade og Anne Meiniche. 
 
Vi er begge professionelle kommunikatører, og har udviklet og afprøvet et koncept for en 
temadag/event, som tager udgangspunkt i jeres konkrete hverdag og får hele personalet i spil.  
 
Vi hjælper jer til at finde frem til indhold – og så tager vi over 
Vi begynder med en grundig snak med jer om de udfordringer, I ser i hverdagen. Det kan handle 
om kommunikation, samarbejde, trivsel på afdelingen - eller noget helt andet. Det ved kun I, og 
derfor gør vi meget ud af, at dagens indhold skræddersyes sammen med jer. 
Til gengæld tager vi over og står for al indhold, når vi er nået frem til, hvad I allerhelst vil opnå. 
 
Patienter bliver hørt 
Vi taler med jeres patienter - og får deres beretninger og input til det valgte tema. Og formidler det 
til jer, så I kan lære fra dem. Også her tror vi på, at dem, der har bukserne på, ved, hvor de 
strammer. 
 
Deltagerne engageres 
Vi faciliterer en debat, hvor hele afdelingen kommer i spil - fra sekretærer til klinikchef. Og hvor 
alle har mulighed for at bringe dilemmaer og temaer i spil. 
 
Er det svært at forestille sig?  
Så se her et eksempel på et program. Det stammer fra en temadag om kommunikation for 
neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i januar 2023, som vi stod for: 
 
1) Oplæg om fremtidens patient - Anne ser på trends og giver inspiration til dagens debat 
2) Beretninger fra afdelingens egne patienter - indsamlet og formidlet af Anne  
3) Pause med kaffe og kollegasnak, samt formulering af dilemmaer til monopolet 
4)  “Line og monopolet” - en livlig debat om kommunikationen og mødet med patienterne, ledes 
af Line Gade. 
 
Højt engagement  
Vores erfaring er, at oplæg, patientberetninger og ”Line og monopolet” tilsammen giver et meget 
højt engagement fra deltagerne - fordi indholdet netop tager udgangspunkt i den fælles hverdag 
og det, de er optaget af.  
 
“Line og monopolet” er inspireret af "Mads/Sara og Monopolet" fra DR. Men I får jeres helt egen 
version med håndplukkede paneldeltagere og dilemmaer fra jeres egen hverdag. Det er nemlig 
temadagens deltagere, som genererer spørgsmål, dilemmaer og andet, de tumler med, undervejs 
– og sender live på sms. 
 

Så - Skal vi komme og vende vrangen ud på jeres afdeling og få gang i debatten om det, der 
trænger mest? Så tilrettelægger vi en temadag, der passer præcis til jer. 

 
Ring eller skriv helt uforpligtende til:  
 
Line Gade – mobil: 26 28 70 65 mail: line@sundkom.com eller Anne Meiniche - mobil: 40 95 60 23 
mail: anne@meiniche.com 
 



 

 

 

 
Foto: Joachim Rode 

Om Line: Journalist, podcastvært og rådgiver med speciale i sundhedssektor. Har en baggrund 
som tv-journalist eks. på DR og som kommunikationsrådgiver hos Region H og Patientsikkerhed. 
Er også teamcoach og har arbejdet med sundhed i mere end 20 år. Udgiver podcasten 
Sundhedsvisioner og har virksomheden Sundhedskommunikation.com 
 
Om Anne: Journalist med en baggrund i Berlingskes gravergruppe og på Christiansborg. Patient i 
det danske sundhedsvæsen siden 2000 - med 40 timer på operationsborde, fem uger i respirator, 
120 dage i hospitalssenge og tusindvis af timer med genoptræning i “bagagen”.  
Forfatter til bøgerne To kaffe og en staveplade (2003) og Det ser fint ud på røntgen (2023) 
 

Det var en super dag med jer. Prikken over i’et. Vi fik nogle aktuelle dilemmaer på bordet fra den 
“rigtige” verden, som vi kunne vende og debattere håndteringen af. Det skærpede fokus på, både 

hvor lidt og hvor meget der skal til i dagligdagen, når patienten skal favnes. Og at vi som personale 
når længst, når vi arbejder samme vej og ikke i stedet begynder at rette på hinanden. 

Birgitte Mortensen, chefsygeplejerske, Roskilde Universitetshospital 
 
 

Man kan vælge at forære deltagerne Anne Meiniches nye bog.  
For blot DKR 120 + moms pr. stk. 

 

 


