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Jeg har ikke mere vand i hjernen
til at græde med

Patientstøttedag 8. april 2014
Morten Sodemann
Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital
Center for Global Sundhed og Indvandrermedicin, Syddansk Universitet

Det sværeste ved at blive mor

Satire programmet Leika, DR P1, marts 2014
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Det sværeste ved at blive mor

er at man OSSE får et barn

Det er hårdt nok bare at skulle være
mor! Barnet forstyrrer konstant og vil
ha’ at man skal gøre dit og dat
Satire programmet Leika, DR P1, marts 2014

Lige adgang, men til hvad?
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Hvad sker der egentlig i den sorte boks?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMI undersøgelse/behandling
Sjældnere statinbehandling
Galdestens operation
Højere BS
Lavere Hb
Starter ikke/stopper for tidligt med anti‐
depressionsbehandling
Indløser sjældnere recepter
Flere og alvorligere komplikationer/bivirkninger/medicin fejl
Sjældnere informeret samtykke
Mindre adgang til og udbytte af rehabilitering

• MEN: Lever længere…..

Betyder patientens etniske udseende
noget for lægens beslutning om KAG?
• Computer baserede
testpersoner (skuespil)
• Kvinder og sorte
amerikanere begge
odds ratio = 0.6 (0.4‐
0.9) for at blive henvist
til KAG med symptomer,
der burde udløse KAG

Testpersoner generet fra Framingham studiet
Schulman et al, NEJM, 1999, 340: 618-26)
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Betyder patientens etniske udseende
noget for lægens beslutning?
• Simulerede skuespils
patienter
• Lægerne randomiseret til
enten nyresten,
lændesmerter eller sinuitis

• Sinuitis:
– Hvide amerikanske pt fik
14 dage antibiotika mens
sorte amerikanere fik 9
dage
– Hvide oftere receptfornyelse
end sorte

• Nyresten:
– Mandlige læger
ordinerede mere
smertestillende til hvide
amerikanske pt.
– Kvindelige læger
ordinerede mere
smertestillende til sorte
amerikanske pt

• Lændesmerter:
– Mænd højere doser til mænd
– Kvinder højere doser til
kvinder

Sårbare patienter

Er på tålt ophold i normalsystemet
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Funktionelt ressourcesvage
patienter skaber vi selv
Hver gang vi finder på noget nyt og smart,
mhp at styre patient adfærd eller rationalisere

Bi‐produkt:
funktionelt ressource svage patienter,
der ikke kan følge med

Alle er dårlige til noget

man skal bare finde ud af hvad det er
Morten Sodemann

Frit efter Gummi tarzan
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Kronisk rehabilitering og
multihandicap
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Lammende kulturshock

2008

Tværfagligt ambulatorium

læger, sygplejersker, socialrådgiver, sekretær, frivillige
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1. Hvad er det lægen ikke har forstået?
2. Hvad er det patienten ikke har forstået?

3. Hvad skal vi gøre ved det?
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Indvandrerpatienter er ofte

1. Sparsomt udredte
2. Over udredte på et vildspor
3. Usikkert/upræcist informerede

Det kulturelle røntgen billede:
Personen i forgrunden

© Francisco Guerrero

Kulturen i baggrunden
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Det kan være vigtigere først at
finde ud af hvilken patient der
har sygdommen
…end hvilken sygdom patienten har

Osler

Gætterier er ikke en god erstatning
for faglig nysgerrighed
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Når det er svært eller uden for
rutinen
Er vi ikke parate til at strække os ret
langt og det overlades ofte til den
enkelte at tage en beslutning

Eksempler på kliniske problemer,
der efterlades i en kulturforklaring
• Kulturelle medicin pauser eller intelligent
compliance
• Jeg har ikke HIV – det er ikke muligt
• Morfin og ilt betyder død
• Mor skal ikke have noget at vide
• Sygdommen er lægens
• Huden skiller en organisme fra familien –
organer er meningsløse
• Hvorfor lige nu
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De store problem kasser
• Problemer med at forstå patientens sygdomsopfattelse
• Afvisning af behandling / lav compliance
• Kliniker beder om kulturel analyse af patientens helbreds
problem/compliance
• Familie konflikter ift. Den enkelte patient
• Sociale og økonomiske problemstillinger
• Selvopfattet diskrimination som årsag til
kommunikationsproblemer
• Diagnostiske problemer
• Medicinsk uforklarede symptomer
• Fejl opfattelse af kultur som årsag til symptomer/compliance

Opskriften på en selvdød samtale
Angst patient i en
ubelyst social kompleks situation
med sprogbarriere og ikke sikker på
hvad meningen er med samtalen

Tror ikke på
hjælp. Hører
ikke. Kommer
aldrig ind i
samtalen

Travl læge diagnostisk og kommunikativt
usikker på det tværkulturelle møde og som
(havde en‐) klar lægefaglig dagsorden

Taber
samtalen på
gulvet og har
ikke nogen
plan B
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Læger er diagnostisk usikre på grund af
Usikkerhed ved sprogbarrieren

Berøringsangst
Ubevidst professionel
adfærdsændring

De små og stille overgreb i den
kliniske hverdag
Samles sammen, huskes, ses i et
mønster, overfortolkes, fejlfortolkes
Og

Internaliseres
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Indvandrerpatienter og andre
sårbare havner ofte i et gråzone
område hvor der skal forhandles
og besluttes udenfor afdelingens
vante rammer
(afbrydelser, forsinkelser, tvivl,
navigationsproblemer)
I mangel på en guideline overlades de
sværeste beslutninger ofte til
sekretæren, forvagten etc.

I mangel på forståelse eller
forklaring
Ovedrives forestillinger om kulturelle,
etniske eller religiøse forklaringer på
patientens uforklarede symptomer
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Hvordan er man professionel i en
tværkulturel patient samtale med
sprogbarrierer?

Health literacy
Patient literacy

Klinik i sårbare patienters ingenmandsland

Ambiguity tolerance
(Evnen til at tåle tvetydighed)
Stereotype threat
Diagnostisk usikkerhed
Statistisk ulighed
Institutionel ulighed
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Diagnoser der overses eller forsinkes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hæmatologiske sygdomme
Bindevævssygdomme
Astma
Kræftsygdomme
Stofskiftesygdomme
Tandbylder
Kronisk leverbetændelse
Familiær Middelhavsfeber
Laktose intolerans
Inkontinens (inkl. fæces)

• Inkontinens
• Svær obstipation (PTSD)
• PTSD med neurogene
smerter
• Kronisk bihulebetændelse
• Medfødte misdannelser
• Discus prolaps
• Lave kognitive ressourcer
• Tidlig omsorgssvigt
• Medicin misbrug
• Seksuelle overgreb
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Sygehus

Professionaliseret

forløbskoordination
Kommune

Læge

Patient

Sygeplejerske

Socialrådgiver

Bedste værktøjer?
Bare at have et
telefonnummer
….sms billigere
end 112

Sparer
skadestue,
akut
indlæggelse,
vagtlæge
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SMS kommunikation
Hej søde arndis. Jeg ikke sovet et eneste sekund. Håber du kan få lægen til at skrive
den stærkeste sovepille der findes. Ellers bliver snart skør
Hej vi mangler tid med dig fordi. Det var lang tid vi snakker sammen. Med venlig hilsen

Hej, jeg har skriver til I, fordi jeg har probleme min penge kontnthjælper, jeg har ser
på min Box net, det kun 6000kr. Jeg vel ikke hvorfår . Jeg vil ikke hvordan jeg jer nu,
om min hjert. Jeg vil dø. Hilsen J.B.

Det er mig Tamer. Cipiarnum 251162. reng apotik Tommerup dolol 50.
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Livskvalitet

Stabil situation

Sprog
kommer

Sprog
forsvinder

Kompliceret fysisk og
Psykisk sygdom
1

3

6

7

År

Livskvalitet

Stabil situation

Sprog
kommer

komplex fysisk og
mental sygdom
1

3

6

7

År i
Denmark
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Quality of life

Years

Ud over udredning: påklædning
• Trygge, samarbejdsparate patienter
• Normal systemet parat til at modtage dem
– Få alle professionelle til at arbejde sammen
– Inddrage familiens perspektiv.
– Klæde familien på til at indgå i en professionel
sammenhæng. Forstår familien hvad der sker og har de en
stemme ind i diskussionen?

• Sundhedsvæsenet har ikke noget ud af at
samarbejde med patienter, der ikke tror på
hjælpen
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Kvalificeret faglig medmenneskelighed
• Vi får altid et ”ja”
• Bag om de effektive behandlingsforløb og se
problemer: anvise løsninger, støtte og udveje i
en fastlåste situation
• Når vi træder til så ved de der er noget der
kan og bør ændres
• Se (og påpege) de stilfærdige overgreb i
hverdagen

Løsninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Havari kommisioner”
Uddannelse og kompetenceudvikling
Eksamensopgaver til de studerende…..
Sygehus teams, nøglepersoner, etnisk patient
koordinator og særlig praksiskonsulent
Lighedsombudsmand & Ligheds MTV
Klinikker for hensigtsmæssighed og patient støtte
Sundheds ‐ & socialfaglige tovholdere
Normalisering af hovsa missiler og åh‐nej patienter
Professionalisering af forløbskoordination i
sektor/speciale overgange
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http://www.ouh.dk/dwn329987
Rapport om Indvandrermedicinsk
kliniks erfaringer 2008‐2013
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