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Døden kunne være et fint alternativ



Tanker om alder & død

• Hvis man tænker meget, bruger man hurtigt alle sine tanker og dør tidligt

• Jeg lever i fortiden men lader som om jeg er her

• Min ensomhed gør mig ældre. I mit hjemland er der kamelmælk, god mad, sol og 
støtte fra familien

• Jeg husker ikke, men min krop gør, derfor føles det som om den bliver ældre for 
hurtigt

• Jo mere blod man har set på jorden jo ældre bliver man

• Kvinder føler sig ældre end mænd fordi mænd bestemmer det hele – når man 
ikke har autoritet er det ligesom at være gammel

• Ingen er normale før de er døde

• Når man ikke længere kan få børn så er man ligesom død – danskere begynder 
deres liv når børnene flytter hjemmefra



Alt jeg beder om er nåde for mine tænder



Jeg flygtede fordi jeg ikke ville have døden 
som nabo

Nu må jeg nok til at flygte igen



Marias mand hentet – han blev for dyr

Hellere god begravelse end dyr medicin















Ebola





Hvem skal så passe på mit dødfødte barn?



Kultur- eller rutinesammenstød?



Migrationshistorier og den døende

• Patienterne udtrykte deres 
migrationshistorier gennem 
ønsker om autentisk mad fra 
hjemlandet, særlige ønsker til 
personalets nærvær og 
interaktion, samt i ritualer
omkring døden og begravelsen 

• Sygdomsforløbet og livets 
afslutning indebærer overvejelser 
over ’nært’ of ’fjernt’

• Livshistorien får central betydning som 
den fortælling, der kan danne 
udgangspunkt for en samskabelse af 
terminal pleje og behandling på tværs af 
kulturer. 

• Den motiverer personalet til at 
tilpasse/forandre rutiner mens 
personalets interesse og lydhørhed 
overfor levnedsbeskrivelsen giver 
patienten den anerkendelse, som 
motiverer patienten for at anvende 
livshistorien som et redskab til at skabe 
genkendelighed, tryghed og tillid



Hjernen er dygtigst på modersmålet
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Det i hjertet kræver altid tolk!
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Hvis jeg har smerter kan jeg 

kun tale mit eget sprog

20



Vigtige smerter & synkende hjerter

• Smerter i forbindelse med terminal sygdom kan opfattes som en 
naturlig livstest, om man er et godt og stærkt menneske, om man 
er stærk i troen eller det kan være en straf eller en prøvelse.

• Smerter er en del af livet og vejen til et godt efterliv

• Smertelindring kan dermed gå direkte imod patientens 
grundholdninger

• Håbløshed anses i nogle religiøse sammenhænge som en naturlig 
del af livet og den kan kun håndteres som en del af vejen til frelse

Karim, K., M. Bailey and K. Tunna (2000). "Nonwhite ethnicity and the provision of specialist palliative 

care services: factors affecting doctors' referral patterns." Palliative medicine 14(6): 471-478.

Krause, I.-B. (1989). "Sinking heart: a Punjabi communication of distress." Social Science & Medicine

29(4): 563-575.



5 min attention span…..

Politiken, 7.11.2013



Konversationsanalyse:
Patienters forebyggende modstand

Patienter sender tidligt diskrete prøveballoner 
(eller spærreballoner) op: vil ikke 

udfordre/forstyrre lægen, men accepterer ikke 
banalisering af deres symptomer. Kan forstyrre 
samtalens fokus hvis lægen ikke adresserer det.



Konversationsanalyse i intern medicin

• Nyt problem eller gammelt problem (ens for patienten, nyt for lægen)

• Doctorability? – kan det omsættes til et lægeligt produkt?

• Discovery account: hvordan pt selv analyserede sig frem til at lægebesøg 
var vigtigt

• Accountability and evidence: bilat behov for at forsvare sin evidens

• ”Good news” modtages ikke altid som sådan (ny uvant rolle)

• Sygdomsstil, realisering af sygdommen – forhandlingsspørgsmål

• Sekvenser, turtagning, pausens individuelle og kulturelle betydning

Maynard, Douglas W., and John Heritage. "Conversation analysis, doctor–patient interaction and 
medical communication." Medical education 39.4 (2005): 428-435.



Üzmir
• 23-årig mand, tyrkiske forældre, uhelbredelig kræft

• Taler ikke dansk, en bekendt af familien tolker.

• En tyrkisk talende sygeplejerske (født i Danmark) overhører en samtale 
og finder at den bekendte ikke oversætter at Üzmir er døende.

• Der bestilles professionel tolk til ny samtale hvor de rystede forældre 
og patienten får sandheden at vide

• Üzmir dør 2 dage efter

• Familien klager senere over at deres søn døde fordi han fik sandheden 
at vide og derfor opgav livet – han ville have levet længere uden 
sandheden



Üzmir

• Hvem har lært noget?

• Hvad går galt?

• Sandheden: man har lige så meget ret til høre sin egen 
sandhed som man har ret til ikke at høre den



Channarong
• 39-årig Thailandsk bygningsarbejder, ugift, en bror

• Falder 3 etager ned fra stillads og pådrager sig kranietraume og blødning med 
hjernedød til følge

• Broderen synes respirator skal slukkes for at stoppe pt.’s lidelser

• Læger (buddhister) ikke enige med pt bror – men af forskellige årsager (læger 
slår ikke patienter ihjel, livets ukrænkelighed, frygt for sagsanlæg)

• Sluk for respirator=sluk for sjælen, åndedrættet er det sidste der dør. Sjælen 
bliver hjemløs – det er en ond handling

• Dermed skades lægens egen personlige karma resten af hans liv

• Ung læge løsning: brugte udtrykket at pt havde et ”garnnøgle af problemer” som 
udtryk for at pt holder sig i live pga uforløste drømme/problemer

• Bror: han ville gerne være munk – pt. Bror gøres til stand-in munk for sin bror og 
derpå kan der slukkes uden at lægernes karma ødelægges

Ilkilic, I. (2008). "Kulturelle Aspekte bei ethischen Entscheidungen am Lebensende und interkulturelle Kompetenz." Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 51(8): 857-864.



Channarong

• Hvem bremser for en løsning og hvorfor?

• Lægerne tror der er en acceptabel løsning ved at antage at der 
er en global etik, som alle mennesker følger og som kan 
anvendes i enhver situation.

• Lægens karma er vigtigere end patientens lidelser

• Ud af boksen hybridløsningen virker



Kunsten at fortælle sandheden

• Sundhedssektoren og den enkelte ansatte bør ikke arbejde ud 
fra en fælles politik for alle patienter, men bør undersøge, hvad 
den enkelte patients reelle interesse er, for at respektere 
individuel autonomi

• Ofte er de pårørende mere bekymrede end patienten selv

Zahedi, F. (2011). "The challenge of truth telling across cultures: a case study." Journal of medical ethics
and history of medicine 4: 11-11.



kuvøsekoran



Binyre

Panik eller palliation



Pay-back og svaghed

• I mange samfund taler man aldrig om kræft – der er en 
forbandelse over kræft, den er udtryk for svaghed, straf og 
smitsomhed. 

• ”Den unævnelige”, ”den der sygdom i ved”, ”hun lider af [kast 
med øjnene]”, ”den værste sygdom”

• Sygdom er i det hele taget kendetegnet ved skyld, skam, onde 
øjne og pay back. 

• Patienter spørger konstant sig selv: ”hvorfor ramte sygdommen 
mig?”. Jeg er uperfekt, svag og uduelig



Retten til ingenting

• I Danmark har patienter en etisk, lovgivningsmæssig og 
kulturelt betinget ret til informerede beslutninger om den 
sidste tid. 

• Men langtfra alle lande og kulturer, værdsætter denne 
ret/frihed – snarere tværtimod. 

• I mange samfund er familien den mindste enhed og ingen 
individuelle medlemmer af familien kan selvstændigt tage 
beslutninger om sygdom, behandling eller død



Informeret autonomi

• Ofte modsætning mellem kulturelle/religiøse/traditionsbundne 
behov & lægevidenskabelige behov. 

• Ingen af delene kan i sig selv skabe en holdbar acceptabel og 
etisk forsvarlig løsning. 

• Princippet må være at patienten har informeret autonomi. 

– F.eks. er det acceptabelt for en Muslim at bryde fasten hvis 
vedkommende bliver syg, men det kan være personligt meget 
afgørende for en Muslimsk terminalt syg kræftpatient, der er i 
kemokur, at holde fasten i den, efter alt at dømme, sidste og derfor 
vigtigste Ramadan



Kun en tåbe frygter ikke sproget

• Kulturelle værdier kodes på modersmålet –ikke mindst omkring 
fødsel, sygdom og død. 

• Ekstra vigtigt at der anvendes tolk ved samtaler hvor 
grundlæggende holdninger, forklaringer og perspektiver skal 
afklares – også selvom patient eller pårørende umiddelbart er 
to-sprogede.

• Tolke skal uddannes bedre til komplekse tværkulturelle 
samtaler hvor mange modsatrettede værdier, ikke mindst 
tolkens troværdighed, ære og professionalisme, er i spil 
samtidigt



3 er et umage par

• Tilstedeværelsen af en tredje person i en så følsom samtale 
være en krænkelse af intimitet, integritet og fortrolighed 
mellem patient og læge. 

• Et familiemedlem eller en ven som tolk kan manipulere eller 
tilbageholde oplysninger om en alvorlig diagnose på grund af 
relationen til patienten uden at lægen eller patienten opdager 
det.

• Unge af migrantforældre fortæller at de ikke tør oversætte 
sandheden fordi de derved SELV får skylden for sygdom og 
død. Flere oplevet social eksklusion efter tolkning.



Kulturel sensitivitet fra kaos til kontrol

• Det er ikke en løsning i sig selv at bestille en 
tolk, hvis den information der gives, ikke-
intenderet, leveres på en ufølsom, brysk eller 
stødende måde. Kulturbårne opfattelser, 
værdier og ritualer kan ikke oversættes én-til-
én. Tværkulturelle sensitive samtaler kræver 
kompetencer, øvelse og refleksion.

• Der er ingen muligheder for generalprøver på 
vanskelige samtaler. Det er derfor vigtigt at 
være trænet i kulturel omstilling og tilpasning 
under samtalen, dvs løbende konsensus, 
delkonklusioner og konfirmation af aftaler og 
forståelse af budskaber, samt mulighed for at 
tvivlsspørgsmål.

• Standardbemærkninger giver ikke (altid) 
mening og er ikke nødvendigvis et validt 
argument i alle kulturer: f.eks. ”Behandlingen 
foretages i barnets interesse” kan lyde som en 
desavouering eller brutal afvisning af 
forældrenes eller hele familiens interesser og 
dermed skabe en konflikt.

• Sundhedsprofessionelle skal træne i at forklare 
hvordan de har ræsonneret og inddrage 
patient og pårørende i beslutningsprocessen 
selvom man står langt fra hinanden.



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



Hvem bestemmer egentlig

• Beslutning om behandlingsafbrydelse 
eller palliation er en familie 
beslutning i Islamisk tradition. Det er 
ikke korrekt at fremskynde/være 
skyld i død. 

• Det kan være et problem at undlade 
at give patienten føde og væske, 
ligesom det kan være problematisk at 
beslutte at der ikke skal foretages 
genoplivning. Som muslim har pligt til 
at søge lægehjælp og 
beskytte/forsvare kroppen. 

• Svær (terminal) sygdom er skaberens 
test og en del af livets processer.

• Døden betyder at sjælen kommer 
hjem til skaberen igen – det er en 
naturlig del af livet og skaberen 
bestemmer hvornår og hvordan det 
skal ske. 

• Opfattelse af en vis bevidsthed efter 
døden, kan give problemer i forhold 
til sektionstilladelse.



Dødens tværkulturelle temaer

• Reaktion på tidligere erfaringer med forskelsbehandling i 
sundhedsvæsnet (forventer fejl, skader)

• Døden kan være en ”belejlig” eksilbegivenhed hvor stærke kulturelle 
værdier kan udleves og vises. Kulturel Identitet kan endelig udleves

• Kommunikation og sprogbarrierer (besked kan lyde som en ordre)

• Religion og overbevisninger (Berøringsangst, hvornår er man død)

• Sandheden og kunsten at fortælle den (retten til ikke at vide)

• Udtryk for sorg varierer (Stilhed, gråd, skrig, vrede, irritation, råb)



Når der er tid og ro

• Hvad er patientens og de pårørendes holdning til livets hellighed?

• Hvad er patientens og de pårørendes definition af døden?

• Hvad er patientens og de pårørendes eventuelle religiøse tilknytning, og i hvilken grad praktiseres 
den?

• Hvordan opfatter patienten og de pårørende sygdomsbilledet og årsagerne til tilstanden?

• Hvem udgør patientens sociale netværk og hvem er med i beslutningsprocesser:

• Hvem er der af pligt og hvem er der personligt?

• Hvem er familie og hvem er venner?

• Hvem kan ”bestemme” og hvem bestemmer reelt?

• Hvem bestemmer over hvilke dele af behandling, omsorg, pleje, føde/væske?

• Hvem er talerør med størst autoritet?

• Ændrer beslutningstagere sig i forløbet, hvis der kommer ændring i sygdomsudvikling?

• Er der tale om en førstegangs-situation eller har familien erfaringer fra andre forløb?



• 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

67



Det i hjertet kræver altid tolk!

68



Hvis jeg har smerter kan jeg 

kun tale mit eget sprog

69



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


