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Program  

• Lidt om kultur 

• Indvandrermedicinsk klinik 

• Post Traumatisk Stress Disorder 

• Familien 

• Sprog og tolkning 

• Kommunikation 

• Health Literacy 

• Case 



Udfordringer du har oplever i 
mødet med patienten med anden 

etnisk baggrund 

    Drøftes med sidemand 
 
   



 
Det fremmed? 

 
• Når vi skal beskrive det fremmede, og når vi 

forsøger at forstå det anderledes, gør vi det ofte 

ved at fokusere på kulturen. 

• Derved kommer vi nemt til at fokusere på alt det 

der er anderledes 
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Mødet med den fremmede 

• Usikkerhed og ængstelse 

• Hvordan mon det vil gå? 

• Hvad kan de finde på? 

• Negative forventninger – stereotypier 
– Skabt af medier og politikere 

– Fokus på vold og kriminalitet 

– Indlejres i vores underbevidsthed 

– Forstyrre kommunikationen i mødet med den 
fremmed 
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Forudsætninger for at mødes 

 

• For at forstå ”de andre” må vi først og 
fremmest forstå os selv 

 

• Være bevidste om vores fordomme, for-
forståelse og forventninger til andre 
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Man skal forstå  
hvordan det er ikke at blive forstået 

For at forstå det 



Kultur  

• ”Kultur er ikke statisk, men forandrer sig i takt med at konteksten 
ændres for de mennesker, der befinder sig i den, og som skaber den” 
 

• Flodmetafor  
 

• Floden visualiserer paradokset ved kultur 
 

• På afstand ser floden måske grøn eller blå ud, men når man kommer 
nærmere, skifter den farve. Samtidig kan man ikke træde det samme 
sted to gange, da floden er i konstant bevægelse.  
 

• Man formes og ændres i takt med det samfund, man lever i 
 

(Kilde: Hannerz, 1992) 
 



Sygehuslæge 

I begyndelsen var kun…….. 





In
te

rn
 m

ed
ic

in
 

O
rgan

 kir 



In
te

rn
 m

ed
ic

in
 

O
rgan

 kir ? In
te

rn
 m

ed
ic

in
 

O
rgan

 kir 



Eksempler på tilbud i det offentlige 
sundhedsvæsen 

• Klinikker for ludomani, angst, bariatri, 
endokrine sygdomme hos 
børnecanceroverlevere, musikmedicin, 
adoptionsmedicin, rummedicin, 
dykkermedicin, knogleskørhed, misbrugte 
børn, ungdomsmedicin, naevusklinik, 
familieambulatorie, hensigtsmæssige 
patientforløb, faldklinik, sexologi, tidligt 
interventionsteam, sjældne sygdomme, klinik 
for fjernelse af tatoveringer etc. 



• Tager sig af de patientgrupper, der udfordrer 
sundhedsvæsenet  

• Prøver at løse hverdagens omskiftelige kliniske 
problemer  

• Med til at reducere ulighed i sundhed  



Terapiforstyrrende adfærd 

•  Hvad sker der når vi ikke kan gøre som vi 
”plejer”? 

 

• Eksempler på adfærd 

    (udeblivelser, e-boks,  

    sprogbarrierer, flere  

    diagnoser) 

 

• Skal vi eller de lave om? 



Indvandrermedicinsk klinik, IMK 

• Har eksisteret siden 2008 
 

• Ca. 1500 patienter – fulgt 6 måneder til 5 år 
 

• Tværfaglig og tværsektorielt samarbejde 
 

• 70% af samtaler er med tolk 
 

• Sygeplejersker, socialrådgiver,  
 læger 
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Patienter i Indvandrermedicinsk Klinik 
     

• Svært komplekse patienter med ar på sjæl og 
krop 

• Socialt udsatte og sårbare 

• Mange mestrer ikke det danske sprog 

• Fysiske, psykiske og sociale problemer 

• Kender eller forstår ikke det danske 
sundhedsvæsen 

• Nye metoder en nødvendighed 
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FAKTA 
 

• 25% havde oversete sygdomme (MTV) 

 

• 65% PTSD – 75% bliver diagnosticeret via 
forløb på klinikken 



IMK arbejdsmetoder –  
Patienten ses, høres og forstås  

• Første kontakt  
• Livshistorien i fokus 
• Familien / netværk afdækkes 
• Sprog kompetencer – ønsker 

til tolk 
• Problemliste i samarbejde 
• Sygdomsforståelse 
• Sociale udfordringer  
• Økonomi 
• Realistiske undersøgelser 
• Behandlingsstrategi 
• Netværksmøder 



Flygtninges kriser og traumer 

Massive tab af 
– Nærtstående personer 
– Hjem og ejendele 
– Hjemland 
– Job og position 
– Ære/respekt 
– Kommunikative færdigheder 
– Kulturel kontekst 
– Muligheder for at dyrke sin 

religion 
– Helbred 
– Sikkerhed og tryghed 
– Fremtidsperspektiv 
– Status i familien 
– Andre? 
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Definitioner på psykiske traumer 

 Et traume er en emotionel 
tilstand af ubehag og 
stress, forårsaget af minder 
om en usædvanlig 
katastrofeagtig oplevelse, 
som nedbryder individets 
følelse af usårlighed til 
skade for dets 
integritetsfølelse  

 (John Wilson) 
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Hyppigste symptomer på PTSD 

Søvnvanskeligheder 
Kropssmerter 
Koncentrationsvanskeligheder 
Påtrængende tanker om de traumatiske oplevelser 
Følelse af ikke at have en fremtid 
Fysiske problemer 
Hukommelsesbesvær 
Pludselig følelsesmæssig eller fysisk reaktioner 
Følelse af irritabilitet eller vredesudbrud 



Familien 
…de fylder og de hører ikke efter… 
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Man etablere sig som man er vant til og 
er opdraget og opvokset til 

 
Mellemøstlig familiemønster 

Ældste 

Børn 

Børnebørn 

Vestlig familiemønster 

Mor Far 

datter Søn 
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Kollektivistisk familiestruktur 

Findes i lande der ikke har offentlige 
hjælpeforanstaltninger som i vores danske velfærdsstat. 

Der er ingen: 
Sygesikring 

Arbejdsløshedsunderstøttelse 

Kontanthjælp 

Førtidspension 

Alderspension 

Osv. 

  



Familiens betydning for udvikling af 
jeget - idet 

 

• ”Jeg” og ”vi” kultur 

• Individualistisk samfund 

• Ansvar for dig selv 

• Ansvar for forebyggelse 
og behandling 
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Sprogbarrierer er associeret med: 

 

• Mangel på viden om sundhedstilbud 

• Flere aflyste undersøgelser og konsultationer 

• Længere konsultationstid 

• Sjældnere lægebesøg 

• Flere akutte henvendelser 

• Mindre forståelse af lægens information 

• Flere og dyrere parakliniske undersøgelser 

• Mindre tilfredshed med sundhedsvæsenet 

• Færre forebyggende tiltag/undersøgelser 
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Tolkning 

 

 

• Telefon tolkning 

• Video tolkning 

• Fremmøde  tolk 



Kommunikation hvordan? 

 

• At lytte til det der forklares med åbent sind 

• At turde spørge, især når vi undre os 

• At afstemme forventninger til hinanden 

• Spørge anerkendende og ikke nedladende 

• Ingen bliver fornærmet hvis de bliver spurgt af interesse 

• Vær bevidst om det non-verbale kropssprog 

• Vær bevidst om egne fordomme 
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  2020- planen går 2 veje 

20 % diskuterer aldrig sundhed 
20 % har intet netværk 
20 % forstår ikke samtykke erklæring 
20 % er funktionelle analfabeter når de bliver syge 
20 % forstår ikke planen ved udskrivelse 
20 % har ikke råd til insulin og skoleudflugt samtidig 
20 % kender kun 112 
20 % har ikke mobildækning 
20 % uden internet 

20 % taler med lægen per e-mail 
20% digital mestring 
20 % læser deres journal på nettet 
20 % bestiller tid og diabetes utensilier på nettet 
20 % har et stort glad, motionerende netværk 
20 % diskuterer sundhed med venner på Facebook og sundhedsblogs 
20 % bor i en stor by tæt på sundhedsvæsenet 
20 % har ikke brug for 112  

Morten Sodemann 

Præmie e-patienten 

Ressource svage 
problem patienter 



Health Literacy 

• Omhandler individers evne til at tilegne sig og 
anvende viden om sundhed (SST, 2009) 

 

• Hvor kommer du fra fra? 

 

• Har du gået i skole? 

 

• Tegn din krop? 



Case  
38-årig irakisk kvinde, taler noget dansk, men arabisk (kvindelig) 
tolk anbefales. Gravida 8, para 4. Alle 4 børn er pigebørn, født i 
1998,2000, 2004, 2007. Har siden fødsel i 2007 haft to tidlige 
spontane aborter, senest for en måned siden. Forud for dette 
yderligere to spontane aborter. Hun har et stort ønske om at 
blive gravid igen, idet det er en stor skam for hende, at hun ikke 
har født en dreng. Det er jo tydeligt kulturelle forskelle, som kan 
være svære at sætte sig ind i, men her er et udtalt behov for at 
støtte op omkring denne ulykkelige kvinde. Hun har et stort 
ønske om en samtale hos jer. Fraset ovenstående problem er 
hun traumatiseret af krigsoplevelser, lider af natlige mareridt og 
har overværet torturering af bl.a. sin far. Dette forsøger vi at tage 
hånd om her i praksis, men kan være en væsentlig supplerende 
oplysning 



Skal parret tilbydes behandling, eller…? 

• Afdækning (health literacy, diagnoser, 
kompleksitet) 

 

• Kommunikation (sprog, sundhedsloven §2) 

 

• Individuel vurdering baseret på højt fagligt 
niveau 



Tusinde tak for jeres opmærksomhed  


