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Generel udsathed og særligt udsatte. Hvad er socialt og 
hvad er etnisk? 
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Dias 2 

Tekst starter uden 
punktopstilling 

 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 

 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 

brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at 
ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og 
dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” 
> ”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 

dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

 
Oversigt 

• Kræft i et ulighedsperspektiv  

• Fokus på mødet – forskellighed i praksis 

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

• Forskellighedens betydning i mødet 

• Kulturmøder og nødvendigheden af kategoriseringer 

• Kulturbegrebet og sundhed/sygdom/hverdagsliv 

• Kort om kulturelle kompetencer 

• Muligheder for et bedre møde 

• Referencer  

 

 

 

 
 



 

Dias 3 

Tekst starter uden 
punktopstilling 

 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 

 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 

brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at 
ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og 
dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” 
> ”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 

dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Kræft i et ulighedsperspektiv 

Betydelig ulighed i kræftincidencer, overlevelse og senfølger formet af 
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 

-   Patient 

- Pårørende 

- Professionelle 

- Organisation 

- Livshistorie 

- Hverdagsliv 



 

Dias 5 

Etnicitet –kultur – religion – køn – socioøkonomi – multisygdom - alder 

 

Synlige markører for anderledeshed: hvordan agerer man i ”væsenet” 

 

Sprogets betydning 

 

Identitet set inde og udefra – kategoriseringer af patienter og 

pårørende i et tidspresset møde indlejret i sundhedsvæsenets 

organisations(kultur) 

 

Betydning af kontinuitet i relationen: mødet som en dynamisk og 

relationel proces  

 

 
Hvem/hvad er det, der kan udfordre praksis? 



 

Dias 6 

Samfundets betydning: især ift. etnicitet - Islam og kultur(forskelle) 

her, der og alle vegne? Berøringsangst, frustration, berigelse i mødet 

med forskellighed? 

 

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: etnicitet, multisygdom, social baggrund, alder 

 

 

 

 

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



 

Dias 7 

Etniske minoriteter 

Hvad siger personalet? 

- Sprog 

- Kultur 

- Relationer 

- Forventninger 

- Usikkerhed 

- Frustration/berigelse 

 

Hvad siger patienterne? 

- Sprog 

- Navigering 

- Forskelsbehandling? 

- Den alt-for-tilfredse patient? 

 



 

Dias 8 

Multisygdom og social baggrund 

- Multisygdom: navigering, sammenhæng, den psykisk syge 
kræftpatient 

 

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

 



 

Dias 9 

Den ældre kræftpatient 

- Forventninger 

- Ressourcer – børnenes/netværkets betydning 

 



 

Dias 10 

Forskellighedens betydning i mødet? 
Nogle refleksioner: 

Hvordan ser vi betydningen af forskellighed – om den er relateret til 
kultur/etnicitet/religion/socioøkonomi/alder eller noget helt andet -  
i mødet med den enkelte kræftpatient i hans/hendes familiære og 
socioøkonomiske kontekst, livshistorie og hverdagsliv? 

 

Skal, vil og kan vi tage hensyn til forskellighed? Patientcentreret 
behandling og omsorg i praksis - hvorfor, hvordan og hvor meget? 

 

Hvem skal vide mere/gøre noget anderledes? 

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

Professionelle: viden, kompetencer, tværsektorielle udfordringer 

Organisation: mere diversitet? Tid? Andet? 

 

 



 

Dias 11 

Forskellighedens betydning i mødet (II)? 

Etik og faglighed: professionalisme med plads til forskellighed vs. 

berøringsangst? 

 

Kendskab til mulige forskelle/særlige forhold vs. forudsigelse/”othering”  

 

Betydningen af rammerne: samfundsmæssigt 

(integration/inklusion/livserfaringer/uddannelse/job mv.) og lokalt (tid, 

relationer, tolk, sparring mv.) samt i et livsforløb 

 

Kulturel kompetence-begrebet – refleksiv proces, der kan åbne for andre 

fortolkninger og derved andre redskaber (diversity-sensitivity) til gavn for 

den bredere indsats for patienter og pårørende 

 

 

 



 

Dias 12 

Dilemmaer for professionelle  

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

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

Hvilke umiddelbare forventninger vil man (ubevidst) have til disse 
patienter 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 13 

Tekst starter uden 
punktopstilling 

 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 

 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 

brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at 
ændre ”Enhedens 
navn” og ”Sted og 
dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” 
> ”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 

dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Kulturmøder og nødvendigheden af 
kategoriseringer i patient-behandler 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 14 

Patientcentreret behandling – men hvad betyder 
sproget for mødet og må/tør vi overhovedet spørge?  

 

 



 

Dias 15 

Kulturbegrebet: fra statisk til dynamisk, men ofte 
uerkendt 



 

Dias 16 

Kultur: sundhed, sygdom og hverdagsliv? 

Kultur spiller en rolle for opfattelser og håndtering af sundhed, kræftsygdom og livet 
generelt 

 

Vaner, værdier, adfærd: formes af socialisering i netværk og dermed også af 
integration/marginalisering 

 

Sundhed(sadfærd) og håndtering af sygdom påvirkes af erfaringer, self-efficacy, 
mestringsevne, kontrol, viden, færdigheder etc. 

 

Tid og sted og relationer 

 

Minoritetsstatus – især ift etnicitet og SES: mødet med systemet, med landet, med 
samfundsdebatten? Følelse af manglende anerkendelse?  

 

”Newness” - navigering i sundhedsvæsenet 

 

 

  

 



 

Dias 17 

Kulturelle kompetencer: elementer og potentiale – 
(socio)kulturelle forskelle i mødet med alle patienter 
 

 



 

Dias 18 

Og blik for relation til alt det andet udover kultur 



 

Dias 19 

Den spørgende tilgang: Arthur Kleinman 



 

Dias 20 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

Dias 21 

Mere om erfaringer og veje til bedre møder 
senere på dagen 

21 



 

Dias 22 
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