
• Mindre kendskab til og 
accept af livstestamente 

• Afrikanere mere 
indstillet på at gøre alt 

• Asiater og 
sydamerikanere fandt 
familie beslutning bedst 

• Nogle asiatiske og 
sydamerikanske lande 
imod at give pt. besked 

• Men store forskelle: 
– Jo mere integrerede…. 

– Jo mere skole…… 

– ..jo mere = 
baggrundsbefolkningen 



Tips 

 



Ny gratis bog om lægers og 
Sundhedsvæsnets rolle i 
Patienters sårbarhed 
 
Download (pdf): 
http://www.ouh.dk/saarbar 
 
 





Ikke svært at være sundhedsvæsen 

- det svære er at levere meningsfuldt sundhedsvæsen til 
den enkelte patient 



2 uger på intensiv sparer os for 1 times svær samtale 





Biler, bryllupper & begravelser 



Organ svigt 
Ikke 

Hjernen 
Ikke 

lunger 

Ikke 
nyrer 

Ikke 
hjertet Ikke 

Tarmen 

Ikke 
sygehusopgave 

Ikke 
Psykisk 

Ikke 
leveren 

Jeg får 
hovedpine  
af det her 

Ikke 
ryggen 



Hyperfremmedgørelses syndromer 

• Nostalgi syndrom 

• Rodløsheds syndrom 

• Hjemvé syndrom 

• Gæstearbejder syndrom 

• Udlændinge mavesygdom 

• Middelhavs syndrom 

• Bosporus syge 

• Mama mia syndrom 

• Spagettimangel syndrom 

• Etniske smerter 

• Kulturelt udtrykte symptomer 

• Kulturelt smerte syndrom 

• Attestsyge 

 

 



Livshistorien 

Familietræet 

Problemlisten 

Det vi kan løse 

Det der må leves med 

Det vi gerne vil forsøge at løse 

Det der ikke er forstået 

Den røde tråd 



Etableringen af den mindst ringe 
fælles fortælling 



Etableringen af den mindst ringe 
fælles fortælling 







Det der kører i ring for patienten  



Hvad er farligt? Man kan overleve et sabelhug  
men dø af et myggestik 

Henrik Pontoppidan: Knokkelmanden 

Mange misforståelser opstår pga 
forskelle i værdi begreber og normalitet 



0-etnicitet? 



Forsiden af The 
New Yorker 1976 



Ordene kan ikke få luft  

• Varm luft der klemmes ud gennem siden af halsen ligesom 
knive. Der er nogen der kommer og kvæler mig om natten = 

 

• Der bølger strøm op fra benene gennem maven til brystet og 
bagefter kommer der varme dampe i venstre side der gør mig 
kraftesløs = 

 

 

 

astma 

Forstoppelse 



Jeg vil helst ikke dø på et sprog jeg ikke forstår 



Grænse mennesket 

El homo fronterizus 

I just don’t know what to think of your country 

[…] 

dearísima M, 

this nameless country of yours 

deleted my original identity 

and replaced it with a brand-new hybrid self: 

el homo fronterizus (1955–?) 

I just don’t know what to think of your country 

for the moment 

[……] (Gomez-Peña: the new world border) 

McGuirk, Bernard(2005) ''Cultural studies' at the limits: the body politic of border poetry', Bulletin of Spanish Studies, 82: 3, 403 — 426 
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Smerter har ingen fornuft – de har deres egen logik 

Milan Kundera 



Hvordan sætter man ord 
på det der ikke kan sættes ord på: lidelse? 

Ord indskrænker følelsen 

Mens skrig, råb og panik reaktioner måske er tættere 
på følelsen 



Man lærer at kaste op  
og have ondt i maven som 3-årig 



Hjernen er dygtigst på modersmålet 
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Det i hjertet kræver altid tolk! 

27 



Hvis jeg har smerter kan jeg 

kun tale mit eget sprog 
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Hvordan sætter man ord 
på det der ikke kan sættes ord på: lidelse? 

Ord indskrænker følelsen 

Mens skrig, råb og panik reaktioner måske er tættere 
på følelsen 



Begreber anvendes forskelligt i forskellige 
kulturer/sprog 

Det gælder også smerte – dens årsager, hvordan den 
udtrykkes, meningen med den og fremtidsudsigterne 

med smerten 



• Ømhed 

• Murren 

• Skæren 

• Stikken 

• Brændende 

• Dyb 

• Dulgt 

• Ulmende 

• Svien 

• Strømmen 

• Kniv 

• Knugende 

• Jagende 

 

 

 



Boofis 

Vaccination mod danskersyge & dårlig luft 



Hvad skal jeg her på 8.sal? 



Der er ingen kongelig vej fra patienten til personen. 
Det kræver tålmodighed, ærlighed og venlighed 

Vi kan ikke komme ind til  patientens sjæl som en 
tyv eller en brysk politibetjent 

Dr. Gordon. The Lancet 1934 



Du har kun 2 kliniske redskaber 

1. Kan jeg stole på denne person 
(empati) 

2. Kan jeg få respekt og tillid af denne 
person? (kompetencer) 

Amy Cuddy: Connect, then lead, Harvard Business Review. July, 2013:  https://hbr.org/2013/07/connect-then-lead/ar/1 
Amy Cuddy TED talk: https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are 



Døden er sin egen opfindelse med sin 
egen virkning og sine egne observationer.  

Ind kommer omsorgs kongedømmet, 
forlad rummet knust eller bliv. 

Fejlmargin bliver fejltolerance. 
Intervention bliver langsomt blandet med 
overtrædelser.  

Processen kommer til en slutproces, 
berøvet og uoprettelig. 

Du betragter den svigtende krop. 
Kroppen er skibet. Døden er mørket, der 
fylder fartøjet.  

Dit sind dykker og svinger, dykker og 
svinger. Mens det måler dybden.  

Fornemmer dybdens konturer. 

 
Michael Mattes World Litterature Today. Nov 2018. https://www.worldliteraturetoday.org/2018/november/closer-where-you-will-find-him-michael-mattes 



Død efter kulturel overdosis 



Der er formentlig mange måder at dø på 

• Afrika: Cirklen sluttet med børnebørn 

• Piller = død 

• Ilt = død 

 

 



En nattevagt skal ikke være bange for døden 



Kolera 



Hvad er et barn værd 



Kunsten at lede efter døde ingen har set 



Hvad koster et barn egentlig? 



Vi har alle vores egen  

og vi ville brække os hvis vi skulle bruge de andres 

Forståelsesrammer  
er som tandbørster 



Tabte ansigter 



Skal jeg spørge en 22 årig om lov til at se min 
mor? 



Skrøbeligheden: Pizzamandens familie 



Sygdom, handicap & død 

• I nogle lande taler man ikke om kræft eller inkontinens 

• Andre lande spørger man: ”hvorfor mig”? 

• Sygdom= skyld, skam, onde øjne, pay back 

• Opfattelsen af årsag og virkning er betinget af social og 
historisk kontekst 

• Skolegang og naturvidenskab udvisker forskelle 



Beslutningsprocesser 

• Etisk, lovgivningsmæssigt, kulturelt betinget at patienter har 
ret til informerede beslutninger 

• Ikke alle lande og kulturer værdsætter denne ret/frihed – 
tværtimod 

• Den mindste enhed kan være familien 

• Egen omsorg 

• ”Det er dig der er lægen, du bestemmer” 

• Det er skæbnen, men du må gerne hjælpe 

 



Der er formentlig mange måder at dø på 

• Islam: 
– Beslutning om behandlingsafbrydelse eller palliation er en familie 

beslutning. 

– Ikke korrekt at fremskynde/være skyld i død:  
• Kan være et problem at undlade føde/væske 

• Problematisk at beslutte ”ingen genoplivning” 

• Muslimer har pligt til at søge lægehjælp 

– Svær (terminal) sygdom er skaberens test og OK 

– døden betyder bare at sjælen kommer hjem til skaberen igen – det er en 
naturlig del af livet og skaberen bestemmer hvornår og hvordan 

– Der er en vis bevidsthed efter døden = sections problem 



Kliniske beslutningsprocesser: 
Kaos til kompleksitet 

Tæt på 
enighed 

Langt fra  
enighed 

‘Rationel’ 
beslutningstagning 

Tæt på vished Langt fra vished 

‘Skønsmæssig’ 
beslutningstagning 

‘Politisk’  
beslutningstagning 

‘Kompleks’  
beslutningstagning 

Kaos 

Desintegration og anarki 

Kanten af kaos 

Bevidst og ubevidst bias 


