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Patienter i Indvandrermedicinsk Klinik 

     
• Svært komplekse patienter med ar på sjæl og krop 
• Mestrer ikke det danske sprog 
• Mange barrierer 
• Kender ikke  det danske sundhedsvæsen 
• Personen frem for kulturen 

 
• Fremtiden en kæmpe udfordring 
• Nye metoder en nødvendighed 



 



Udfordringer du oplever i mødet 
med den etnisk minoritetspatient 

diagnosticeret med demens 

    Drøftes i plenum med sidemand 

 

   



Facts om demens 



 



Konsekvenser af manglende sprog 

• Isolation, mangel på omsorg og kontakt til 
andre mennesker, er for flere af de ældre 
begrundet i sproglige barrierer 
 

• De ældre mister et fællessprog med deres 
børn og børnebørn.  
 

• Historier om børnebørn der driller og 
griner af deres bedsteforældres sproglige 
kompetencer 
 

• Ved demens mister man først det 
sekundære sprog – dernæst modersmålet 
 

• Udfordre de ældres ære, respekt og 
identitet som familiens overhoved.  

 



At navigere i det ukendte 

”Min mor hun ændre sig – jeg forstår det ikke” 

 



Jeg - og vi kultur 
 
 

   ”Førhen havde jeg en stor familie, nu er jeg alene, 

jeg ved ikke hvordan man passer på sig selv”  



De udokumenterede historier 

• Brødre der skændes om hvor mor skal bo. Mor er dement og gør 
mærkelige ting, tisser blandt andet på gulvet og går rundt og gør 
mærkelige ting. Resultatet er at hun er en uge hvert sted og ind i 
mellem må hun bindes til en stol.  
 

• Demensramt familie der oplever det som tabu at mor er dement. 
Derfor gemmes hun på et værelse som bliver aflåst. Moderen 
kommer aldrig ud, argumentet er at hvis omgivelserne finder ud af 
at der er demens i familien frygter man, at døtrene aldrig bliver gift. 

  
• Dement ægtefælle som sidder dag ud og dag ind på sengeafsnit 

hvor hendes demente mand har været indlagt. Der er ingen 
pårørende til at støtte hende eller til at tage sig af hende.  
 

• Forløb med demente pårørende, betyder at man ikke længere 
ønsker at tale med nogen og isolerer sig da forløbet angiveligt har 
været meget ydmygende og voldsomt.   



Udfordringer  

• Manglende viden om demens 

 

• Forbundet med stigma og tabu 

 

• Holdninger til plejehjem 

 

• En ære at passe min mor 

 

• Svigtet i forhold til Allah hvis jeg 
ikke passer mine forældre 

 

• Ingen tillid til de danske 
plejehjem – sprog, mad og kultur 

 

 

 



Den kulturelle  
kontekst 

Livshistoriens betydning 

 



Hvad kan vi gøre? 
 

• Netværksmøder 

• Dialog , oplysning og 
undervisning 

• Samarbejde med familierne 

• Undgå berøringsangst – 
spørge indtil  

• Nemme diagnose værktøjer 

• Fokus på sproget 

• Empati, anerkendelse 

• livshistorien 

• Videnscenter for demens 

 



De 11 principper 

  

• Find altid ud af, hvem der har et problem 
• Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det 
• Mennesker gør det, der giver mest mening i situationen 
• Den der tager ansvar, kan påvirke 
• Mennesker med demens lærer ikke længere 
• Man skal have selvkontrol for at kunne samarbejde 
• Alle gør, hvad de kan for at bevare selvkontrollen 
• Affekt smitter 
• Konflikter består af løsninger - pædagogiske nederlag kræver 

handlingsplan 
• Pædagogisk arbejde er at stille krav på en måde, der virker 
• At lede er at samarbejde  

 
 

Adfærdsproblemer i hjemmeplejen” af Charlotte Agger, Iben Ljungman og Bo Hejlskov Elvén. 



The explanatory model 

Formuleringen og antallet af spørgsmål vil variere efter 
patientens karakteristika, problemet, og konteksten. 

- Hvad er dit største problem? 
- Hvad tror du er årsagen til dette problem? 
- Hvad gør sygdommen / lidelsen ved dig?  

- Hvor alvorligt er det? 
- Hvad tror du dette problem gør inde i din krop? 
- Hvordan påvirker det din krop og dit sind? 
- Hvad gør dig mest bange ved denne tilstand? 

- Hvilke problemer har din sygdom forårsaget i dit liv? 
- Hvad forventer du af behandlingen? 
Kleinman A., Eisenberg L., Good B. Culture, illness, and care: clinical lessons from anthropological and cross-
cultural research. Ann Intern Med 1978;88:251–88 
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