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Eierkommunikasjon i forbindelse med fødsler

Er det mange klagesaker etter fødsler, og i så fall hvorfor?

Hvor går det galt hvis det går galt?

Betydningen av å anerkjenne og akseptere andres
perspektiv

Hvordan oppnår vi samvalg?

Hva kan vi oppnå ved å møte andres følelser?

Kan dette gjøre oss tryggere i rollen vår?
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Helen Øvregaard

NVH 1988

Startet Askøy Dyreklinikk 1990, fra 2013: AniCura Askøy 
Dyreklinikk

Dyreidentitet (styremedlem) siden 2012.

DNV Sentralstyremedlem 2014-2018

Fra 2015: Leder for for AniCuras “Medical Interest Group”, 
Reproduksjon

Fra 2016: Styremedlem I EVSSAR (European Veterinary 
Society for Small Animal Reproduction)

Fra 2018: Veterinær fagsjef, klinisk kommunikasjon, 
AniCura Norge.

Fra 2021: Var en av initiativtakerne til EACH SIG(Special 
Interest Group) Veterinary Healthcare
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Hvor mange saker knyttet til fødsel ender i rettsrådet?

Fra 2005 – 2020

• Totalt 166 saker, hund

• Totalt 25 saker, katt

Hvor mange av disse omhandler fødsler/keisersnitt?

• 16% på hund

• 8% katt
• Kilde: Det Veterinærmedisisnke Rettsråd (rettsradet.no)

Moki Cherry
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Hvor mye er dette i forhold til hvor mange fødsler vi har på klinikkene?

År Totalt 
ant Dx 
hund

Dx minus 
profylaktisk 
beh hund

Fødsels-
relaterte 
Dx hund

Fødselsrelaterte 
Dx i % av tot. Dx 
hund, justert for 
profylakse

Totalt ant
Dx katt

Dx minus 
profylaktisk beh katt

Fødsels-
relaterte Dx 
katt

Fødselsrelaterte Dx av 
tot. Dx katt, justert for 
profylakse

2020 613 982 448 715 1105 0,2% 219 371 149 389 193 0,1%

2021 775 988 546 419 1520 0,3% 270 399 183 577 226 0,1%

2022 
(til 11.03)

135 718 95 488 205 0,2% 55 223 37 451 18 0,05%
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Fra Pyramidion
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Hva med UK? Fersk studie av Elly Russell et al.

Communication problems contributes in 80% of the cases examined in 
new study of Veterinary Defence Society claims

Who was involved? (Fig 3)

How did communication fail? 
• Failure of information transfer : 48%

• Failure to achieve shared understanding.: 52%

«Effective communication is something veterinary systems, rather than
individuals alone, achieve.»

«...‘core communication skills’, usually taught in the context of client
interactions, adequately prepare learners to communicate effectively
with colleagues»

Russell E, Mossop L, Forbes E, Oxtoby C. Uncovering the ‘messy details’ of
veterinary communication: An analysis of communication problems in 
cases of alleged professional negligence. Vet Rec. 2021;e1068. 
https://doi.org/10.1002/vetr.1068 

https://bvajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vetr.1068

F I G U R E 3 Who was involved in communication
problems identified

https://bvajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vetr.1068
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Diana Slade et al: Communicating in Hospital Emergency Departments
(Springer, 2015)

Two main communication areas have an impact on the quality of the patient 
journey through the ED

• How medical knowledge is communicated

• How clinician-patient relationships are established and developed

Conclusion – improvements:

• More accessible and empathetic ways to communicate medical information

• Establishing a more individual, ”human” connection with patients

• → Improved effectiveness in delivering medical care
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Så hva må vi gjøre?

Vi trenger altså å oppnå:

• En mer tilgjengelig og empatisk måte å overføre medisinsk informasjon 
på

• Felles forståelse mellom oss og dyreeier

• God menneskelig kontakt med eierne. 

Hvilke ferdigheter må vi ha for å få til dette?

• Etablere tillit ved å investere litt i begynnelsen av konsultasjonen

• Empati (kognitiv og emosjonell)

• Lytte

• Vite hvordan vi går frem for at eier skal føle seg akseptert og anerkjent

• Passe på at vi får frem eierens perspektiv

• Sikre at vi har eier med på avgjørelsene våre - samvalg

• Vite noe om hvordan vi håndterer motstand og ambivalens

• Overbringe medisinsk informasjon på en lettfattelig måte

• Kunne gi dårlige nyheter
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Hva betyr det å være profesjonell når det gjelder kommunikasjon?

Vite hva du vil oppnå 

Velge den kommunikasjonsstrategien (adferd/ferdigheter) som mest 
sannsynlig gir ønsket effekt

Bruke bevis-basert kunnskap

Det er mye litteratur og forskning som gir oss innsikt i hvordan vi kan oppnå 
mest mulig presis, effektiv og støttende veterinærbehandling.

Likevel gjør vi ofte det stikk motsatte!
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Hvorfor er kommunikasjon ekstra viktig i akuttsituasjoner?

På vakt kan vi få inn eiere som ikke kjenner oss fra før – altså ingen tillit eller 
relasjon fra før.

Arbeidsmengden på akuttvakt er uforutsigbar(både tidsmessig og med 
hensyn til kasus som kommer inn)

Komplekse og utfordrende kasus

Store beslutninger på kort tid

Kostnader er høyere enn vanlig

Mye følelser hos eier – og noen ganger også hos oss!

Mye kompetanse hos oppdrettere 

– som vi av og til kan bli «psyket ut av»

→ Høyt stressnivå!
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Det starter allerede i telefonen ...

113 / veterinær vakttelefon ...

Når sekundene teller– hvordan bruker du dem best?

Relasjon først: Du trenger at personen i den andre enden stoler 
nok på deg til å følge dine instruksjoner.

Hvordan bygger vi den tilliten?

Si hva du heter!

• Det føles tryggere å møte en person

• Trygghet sparer tid

Se for deg at du tar vakttelefonen der du jobber... 

• Fødsel?

Hva er mest effektivt: 

• Direktiver: «Nå må du høre på meg!»? Eller...

• Empati, anerkjennelse og deretter instruksjon

• Fossli Jensen, B., Mjaaland,T.: Kommunikasjon med pasienter, 
Universitetsforlaget 2020

Foto: Laila Vindenes
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Samtalen kunne være noe sånt som dette...

Dyreklinikk X, du snakker med dyrepleier Martin!

Hei, det er Henriette Hansen som ringer...Vi har en tispe som skal ha valper, og 
nå henger det et valpehode i fødselsåpningen, i en boble ... Den har vært der 
en stund og vi aner ikke hva vi skal gjøre med det! 

Oj, ja det er stressende hvis du ikke har erfaring med fødsler fra før.

Ja, det er det virkelig!» Det er moren min sin hund, og hun er ikke hjemme 
akkurat nå... 

Da er det heldig at du er der! Er det i orden at jeg gir deg noen instruksjoner?

Ja, takk!

Ok, bra. Ta telefonen på høyttaler. Først vil jeg at du skal lage et hull i boblen 
med en finger, så fostervannet renner ut.. 

Å, herre ... Det var mye vann!

Godt jobbet, da har du gjort det riktig. Så legger du forsiktig hånden din rundt 
hodet og de to forbeina til valpen, og trekker forsiktig og stødig nedover mot 
bakbeina ... 

God menneskelig kontakt

Empati

Anerkjennelse(empati) og god kontakt

Anerkjennelse

Tillit til oss gjør at de tror på egne evner til å gjøre det vi ber dem om

Foto: Laila Vindenes
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Vi må investere litt ved ankomst

«Hei jeg heter Helen, det er jeg som skal se på den vordende 
moren!»

Vær forberedt: «..og her har vi Lexus ...»

Small talk «Du fikk henne inn i bilen?» 

Empati: «Hvordan har DU det?»

EFFEKT: 

Bygge tillit

Vise respekt 

Starte relasjon

Anerkjenne eiers følelser i situasjonen
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Anamnese og dagens agenda – et viktig tidspunkt for å etablere kontakt 
og engasjement

Engasjer eier i samtalen fra start: Minst ett åpent spørsmål.

• «Jeg kan se at hun går veldig tungt nå. Hvordan har fødselsforløpet vært, så langt?

• La eier fortelle historien

• Unngå avbrytelser

• Det gir mest verdifull info på kortest mulig tid.

Anerkjennede/aksepterende respons

• «Det er godt å vite» / «Det er fint du nevner»/ «Det er verdifull informasjon».

Bedre enn «revolver-intervju», der du kan gå glipp av essensiell informasjon

EFFEKT:

Nøyaktighet og effektivitet i anamneseopptak

Eier føler seg lyttet til, og forstått.

Eier blir involvert, og føler det positivt å kunne bidra med viktige opplysninger.
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Forventningsavklaring– reduser usikkerhet så langt du kan

Foreslå en plan

• «Nå vil jeg gjerne høre litt mer om fødselsforløpet, så skal jeg undersøke henne og så kan det være vi skal 
gjøre noen tilleggsundersøkelser.»

• Luft kostnads-spørsmålet

• «Vi må også snakke litt om kostnader, det er godt å ha kontroll på det.»

• Inkluder eier 

• «Høres det ok ut?» «Hvordan høres det ut?»

EFFEKT:

Planlegge konsultasjonen- forventningsavklaring

Eier føler at de vil få kontroll over kostnader
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Eiers perspektiv

Det å spørre eier om deres mening er tillitsbyggende

Samarbeid mellom veterinær og eier er et sentralt 
prinsipp

Det at eier blir lyttet til og får si sin mening er 
klageforebyggende

Det reduserer sjansen for at eier føler seg «overkjørt» 

Legg opp til en samtale/ toveis-interaksjon
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Shared Decision Making (SDM) - Samvalg

Det skal tas noen valg om hva som er veien videre– og vi skal gjøre det sammen

Vi er ikke alltid enige, men vi må respektere eiers perspektiver

Det er vår oppgave å sørge for å legge frem informasjon og alternativer på en lettfattelig måte

• Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene 

Vi må etablere en felles plattform – «common ground»

En beslutning som eier ikke i utgangspunktet var enig i, blir lettere akseptert om man først har hørt deres syn 
på saken.
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Hvordan kan vi sikre oss at vi har en felles plan?

Engasjer eier i samtalen fra start

«Hva vet du om fødsler?»/ «Hva er din erfaring med 
valpefødsler fra før?»

«Vil du at jeg skal gå igjennom litt informasjon med deg?»

«Er det noen andre du vil skal være med deg i disse 
beslutningene?»

Gi informasjonen i enkelt, klart språk.

«Hva synes du om dette?» «Hvordan høres dette ut for deg?»
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«Elicit-provide-elicit» - felles plan, strategi ved motstand/skepsis

Når informasjon må gis – og du tror at eier kanskje ikke egentlig vil høre ditt råd...

1) Utforske - Ett enkelt åpent spørsmål, som «Hva vet du om drektighet der det bare er en valp?»

2) Gi informasjon – «legg det frem mellom dere»

3) Utforske – Åpent spørsmål: « Hva fikk du ut av dette?»

Informasjon ikke det samme som å gi råd.

Motivational Interviewing in Health Care (S.Rollnick, W.R.Miller, C.C.Butler - psychwire.com)
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In the present study, the degree of spontaneously used MI is low, 

MI-training is required to apply the method in professional counseling. 

From an MI-communication perspective, with a simulated dog owner, the veterinarians predominantly relied
on asking questions, giving information, and persuasive talk, suggesting a paternalistic communication
style, when attempting to motivate a client. 

The veterinarians dominated the conversations and made minimal attempts to involve the dog owner
resulting in a power imbalance between veterinarian and client. 

We suggest that veterinary communication and thereby client adherence to medical recommendations may
improve if a client-centered communication style such as MI is introduced and implemented in veterinary
practice. 

Small Animal Veterinarians' Communication With Dog Owners From a Motivational
Interviewing Perspective

Karolina Brunius Enlund*, Ebba Jennolf and Ann Pettersson
•Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

https://www.frontiersin.org/people/u/933369
https://www.frontiersin.org/people/u/962075
https://www.frontiersin.org/people/u/933369
https://www.frontiersin.org/people/u/962075
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Viktig ved motstand eller skepsis

Pass på å anerkjenne eiers egen erfaring og det faktum at det er de som kjenner hunden best og har 
observert den hjemme!

«Du har jo vært med på mange fødsler, og har masse erfaring. Hva tenker du om dette forløpet?»

(eier-perspektiv)
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Hvordan håndterer vi eiers følelser?

Hva er mest vanlig?

• Overse

• Prematur forsikring

• Fakta

Hva virker best på eier?

• Møte eiers følelser – uttrykke empati

Hva virker best for oss?

• Den menneskelige kontakten
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Vise empati – hvordan gjør vi det?

Pass på at du plukker opp emosjonelle signaler som “åh, dette er så nervepirrende”, “Det er verre og verre jo 
elder jeg blir”, “Jeg er så trøtt etter å ha våket over henne i flere netter nå””

Tren på å gi uttrykk for empati på en måte som faktisk virker

• Enighet: “Nei, det er ikke lett”, “Ja, det er slitsomt å ikke få sove godt!”, “Det er ikke rart du føler deg 
overveldet”, “Det er veldig mye å passe på”

• Unngå å svare med fakta: “De fleste hunder av denne rasen føder fint selv”

• Unngå “men”: “Det er utfordrende, men forhåpentligvis går det jo fint”

• Unngå å følge direkte opp med et spørsmål: “Ja, det er ikke lett, har du noen til å hjelpe deg?”

Husk: Empati virker best alene – la det få synke inn et øyeblikk eller to!
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Så ... har vi tid til dette?

Det handler om å bruke den tiden vi har til rådighet mest mulig effektivt

Vi har ikke tid til å kommunisere ineffektivt!

Hvis du roer ned gjør du raskere fremskritt i samtalen

• Still minst ett åpent spørsmål

• Lytt til eieren– bruk lyttende respons for å vise at du har skjønt det de har sagt

• Sett deg selv i eieres situasjon – innhent eiers perspektiv

• Vis empati

• Gi råd med omtanke, gi eier valg hvis du kan

De beslutningene du gjør er nødt til å inkludere eier

«If I behave like I’ve got only 20 minutes, it’s going to take all day. If I behave like I’ve got all day, It’ll only take
20 minutes.»(Monty Roberts, horse whisperer)
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Hva oppnår vi ved å tilegne oss bedre kommunikasjonsferdigheter?

Kliniske kommunikasjonsferdigheter går hånd i hånd med våre 
medisinske resonnement (intern kommunikasjon, dvs foregår inne 
i hodet vårt)

Sammen gir det god medisinsk problemløsning (som i vi løser 
problemet)

Mer tilfredsstillende konsultasjoner for eiere OG veterinærer

Bedre behandlingsresultat for pasientene

Vi føler oss tryggere når vi vet hvordan vi skal håndtere ulike 
situasjoner

I stedet for å la oss trigge av feks motstand/skepsis, kan vi se 

på det som en del av den faglige utfordringen?
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