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Dias 2

Tekst starter uden 

Sted og 

Enhedens 

Oversigt

• Kræftforløb og forskellighed

• Fokus på mødet i rehabiliteringsforløb – forskellighed i praksis

• Hvad oplever I? 

• Hvem og hvad er det, der kan opleves som udfordrende?
• Forskningseksempler

• Forskellighedens betydning i mødet

• Muligheder for et bedre møde

• Tak for i dag



Dias 3

Tekst starter uden 

Sted og 

Enhedens 

Kræftforløb i et forskellighedsperspektiv

Betydelig ulighed i forekomsten af kræft, overlevelse, senfølger og 
rehabilitering i forhold til uddannelse, indkomst, sociale relationer, bopæl og 
multimorbiditet (og etnicitet)

Paradoks: Skandinavisk velfærdsmodel og lige adgang til sundhedsvæsenet 
efter behov – hvor kommer uligheden fra? Altså, udover sundhedsadfærden



Dias 4

Fokus på mødet i rehabiliteringsforløbet

- Patient

- Pårørende

- Professionelle

- Organisation

- Livshistorie

- Hverdagsliv



Dias 5

Hvordan oplever I forskellighed i den kommunale 
kræftrehabilitering?

Hvad?

Hvor vigtigt/meget?

Hvordan?

Hvem?

Med hvilke konsekvenser?

Andet…?



Dias 6

Etnicitet –kultur – religion – køn – socioøkonomi – multisygdom – alder: i én 
stor pærevælling 

Forskelligt kendskab til hvordan agerer man i ”væsenet”

Sprogbarrierer

Organisatoriske forhold:  korte møder med patienter og

pårørende i et tidspresset møde

Betydning af kendskab til den anden: mødet som en dynamisk og

relationel proces 

Hvem/hvad er det, der kan udfordre?



Dias 7

Når vi møder forskellighed - berøringsangst, frustration, spændende?

Udfordringen: at inddrage etnicitet/kultur/religion/køn/socioøkonomisk

position/alder etc. når og hvis det betyder noget for det enkelte

menneske og især den professionelle relation 

Enighed om den patientcentrerede tilgang – det individdrevne,

relationelle og holistiske blik på borger/patient i lyset af livshistorie og

hverdagsliv

Nu forskningseksempler på forskelligheden: etnicitet, multisygdom, social 
baggrund, alder – men vigtigt ikke at rive disse dimensioner fra hinanden

Hvem/hvad er det, der kan udfordre (II)



Dias 8

Hvad sagde kommunerne da vi spurgte?



Dias 9

Metoden kort fortalt

• Elektronisk survey blandt alle danske kommuner (n=98) i januar-april 
2013 (fokus på 2012) hhv. august-oktober 2016 (fokus på 2015) – obs
stor udvikling

• Spørgeskema med kombination af lukkede og åbne svarkategorier

• Respons-rater: 91/98 (93%) i 2013, 93/98 (95%) i 2016

• Overordnede analytiske kategorier

• Tilgængelighed, type og organisering af tilbud

• Henvisning til tilbud (hvordan) og brug, herunder ulighed

• Implementerings-udfordringer og muligheder/lessons learned



Dias 10

Oversigt over de vigtigste fund

• Alle kommuner havde ved opfølgning rehabiliteringstilbud for 
kræftpatienter (én henviser til omegnskommune pga. størrelse)

• Ved baseline havde 68 kommuner (75%) sådanne tilbud

• Flest tilbud for brystkræftpatienter (n=81; 88%) efterfulgt af 
prostatakræft (n=74; 80%) og lungekræft (n=67; 73%)

• Tværkommunale samarbejder: 25 kommuner (27%) samarbejder med 
andre kommuner i levering af tilbud (herunder ift. fælles 
kompetenceudvikling)

• Andre aktører: private og frivillige aktører inddrages af 78 (84%), 
herunder hyppigst Kræftens Bekæmpelse (95%); kategorien ”andre” 
(40%) inkluderende bl.a. hjemmeplejen, jobcentre, hospice og lokale 
frivillige foreninger; samt træningscentre (36%)

• Hyppigste henvisningstyper: oftest via hospital (n=74; 80%) efterfulgt 
af egen læge (n=44; 48%) og stigende gruppe selv-henvendere (n=43; 
47%) – før 22 (24%)



Dias 11

Rapporteret ulighed og årsager hertil

• Etniske minoriteter

 ”Etniske minoriteter afholder sig måske grundet barrierer, der skyldes sproget, 
eller også afholder lægen sig af samme årsag”

 ”Borgere med anden etnisk baggrund er dog ret fraværende. Det skyldes måske, 
at de ikke kan overskue det. At lægerne ikke foreslår det. At de ikke selv opsøger 
det”

• Sociale forhold

 ”At afsendere ikke tror der er tilbud i kommunerne; at der er en forforståelse/tro 
om at de sårbare borgere ikke kan komme gennem et kræftforløb; at de sårbare 
borgere bliver forskelsbehandlet i det danske sundhedssystem; at de sårbare ikke 
selv råber op og derfor ikke høres; at de sårbare ses som besværlige; at de 
sårbare/udsatte borgere kræver flere ressourcer at tage hånd om og de 
ressourcer er ikke til stede i dagligdagen på hospitaler og hos praktiserende 
læger”

 ”De socialt sårbare borgere bliver måske ikke henvist, da hospitalerne tvivler på, 
at de har ressourcerne til at gennemføre et forløb. Og mangler kendskab til den 
støtte de kan få i kommunalt regi”



Dias 12

Rapporteret ulighed og årsager hertil (II)

• Køn

 ”Mænd har en negativ opfattelse af kræftrehabilitering 
(rundkreds og tudeklub)”

 ”Kvinder er generelt bedre til at tale om sygdommen og 
efterspørger selv tilbud i modsætning til de fleste 
mænd”



Dias 13

Kan I genkende dette?



Dias 14

Etniske minoriteter i kommunal rehabilitering

Hvad siger personalet? Ser dem ikke så tit, men…

- Sprog

- Kultur

- Relationer

- Forventninger

- Usikkerhed

- Frustration/berigelse

Hvad siger patienterne?

- Sprog

- Navigering

- Kontrol og handlekompetence – health literacy?

- Forskelsbehandling?

- Den alt-for-tilfredse patient?



Dias 15

Multisygdom og social baggrund

- Multisygdom: navigering, sammenhæng, den psykisk syge 
borger med kræft

- Social baggrund: relationer, uddannelse, økonomi, social og 
kulturel kapital – bolde i spil?



Dias 16

Den ældre borger med kræft

- Forventninger

- Ressourcer – børnenes/netværkets betydning



Dias 17

Dilemmaer for professionelle 

Hvornår og hvor meget er det relevant at forholde sig til borgeres 
etniske/kulturelle/religiøse/køn/socioøkonomiske/aldersmæssige 
baggrund i mødet i rehabiliteringen?

Hvilke forhold vil man især lægge vægt på – eller mærke til - i mødet med 
forskelligheden?

Hvilke umiddelbare forventninger vil man (ubevidst) have til disse borgere 
og evt. deres pårørende?

Hvilke konsekvenser kan disse forventninger få for praksis?

Hvordan vil/kan/bør man evt. tilpasse praksis ift. forskellighed og hvem 
hhv. hvad vil det kræve?

Kultur som ”forklaring” og kulturelle kompetencer som ”løsning” især i 
mødet med etniske minoriteter? Og hvad med andre patientgrupper?



Dias 18

Tekst starter uden 

Sted og 

Enhedens 

Kulturmøder og nødvendigheden af 
kategoriseringer i borger/patient-mødet 

Ryan Bingham: [on getting through airport security] Never get behind 
people traveling with infants. I've never seen a stroller collapse in less 
than 20 minutes. Old people are worse. Their bodies are littered with 
hidden metal and they never seem to appreciate how little time they 
have left. Bingo, Asians. They pack light, travel efficiently, and they 
have a thing for slip on shoes. Gotta love 'em. 
Natalie Keener: That's racist. 
Ryan Bingham: I'm like my mother, I stereotype. It's faster



Dias 19

Borgercentrerede forløb – men hvad betyder sproget for 
mødet og må/tør vi overhovedet spørge?



Dias 20

Den spørgende tilgang: Arthur Kleinman



Dias 21

Refleksion og sparring som vigtige redskaber

Modvirke tendens til at føle utilstrækkelighed

Udfordre praksisser, der ikke lever op til faglige standarder/etik –
berøringsangst, usikkerhed og ”misforståede” hensyn

Forskellighed i medarbejderstaben som vigtigt element – fx 
ansatte med forskellige etniske baggrunde, flere mænd, 
”middelklasse-segmentet”?



Dias 22

Diskussion: forskellighed i kræftrehabiliteringen?

Hvordan rummer vi forskellighed – om den er relateret til socioøkonomi, 
etnicitet, alder, sygdomsstatus eller noget helt andet - i mødet med 
den enkelte borger med kræft?

Hvordan får vi de mere sårbare patienter/borgere - med ofte komplekse 
fysiske og psykosociale behov - over i kommunal rehabilitering? Og 
hvordan ”fastholdes” de?

Hvem skal vide mere/gøre noget anderledes? 

• Borgere, patienter, pårørende: klædes bedre på, strukturelle tiltag?

• Professionelle: viden, kompetencer, tværsektorielle udfordringer?

• Organisation: politikker, ressourcer, prioritering?

Erfaringer fra jeres praksis? Gode råd til andre?



Dias 23

Spørgsmål? Opsamling? Og tak for i dag!



Dias 24


