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10 patientologiske grundregler

• Alle mennesker er rationelle på deres egne præmisser

• Patienter lytter ikke før du tier stille

• Patienter lytter først rigtigt når de har tillid til dig

• Patienter er mest motiverede, hvis de kan lide dig

• Patienter er klogest hjemme i sofaen

• Patienter spørger mere, hvis du spørger mere

• Patienter uden pårørende er dem der har mest brug for pårørende

• Patienter kommer igen, hvis du ikke skælder ud

• Patienter er meget mere optimistiske end du er

• Patienter tager gerne medicin, hvis det gør dig glad



Patient faktorer

• Kontra-produktiv viden og information

• Symptom /sygdoms kompleksitet

• Beslutningstræthed

• Kort/ingen uddannelse påvirker kommunikation

• Bange for skæld ud

• Manglende forløbs forståelse

• Forstår ikke vigtighed af små symptomændringer (mangler præcision i sprog)

• Afviser relevant undersøgelse / behandling pga fejlagtig/manglende viden

• Uhensigtsmæssigt information om sygdommen og/eller behandlingen.

• Bange = shopping / tvivl / compliancesvigt

• Ved ikke hvad det er sygeplejersken ikke ved



Ulighed handler om alt det vi ikke ved om mennesker



Biler, bryllupper & begravelser



Hvad stresser patienter?

• Sjældne hændelser – 1.gangs hændelser 
– ingen reference ramme

– Ingen fortrydelsesret

– ”Nej” er den lette udvej

– Risiko begrebet vækker angst

• Utilstrækkelig indsigt i beslutningsgrundlaget
– ”Forsøgskanin fornemmelse”

– Uoverskuelige konsekvenser

• Høj kompleksitet
– Mange trin, mange undersøgelser

– Mange sygdomme

– Meget medicin

– Mange bivirkninger



Læge faktorer

• Oversete psyko-sociale faktorer i compliancesvigt

• Mangelfuld sygehistorie

• Coherence-based klinisk bias, tværkulturel bias, gætterier, kliniske 
vildskud

• Affinitet for den lette udvej

• Mangelfuld klinisk viden om sygdomme blandt etniske minoriteter

• Hændelser som direkte følger af u-korrigeret sprogbarriere



http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0356-x

Faktorer der forstærker
behandlings byrden



Sodemann M: Sårbar? – det kan du selv være. En debatbog om lægers rolle i 
patienters sårbarhed. Dec 2017



Ikke kigge – der er ikke noget at se her



Kunsten at lave en sød & dygtig patient

Søde kompetente
Søde inkompetente

Irriterede kompetente

irriterende inkompetente

Opmærksomhed, bonus info,
tilgivelse, patient taletid,
Inviteres til deltagelse
ekstra follow-up, flere beh
muligheder

Mindre information, 
mere skæld ud, 
Inviteres ikke til dialog,
Mindre follow-up, færre
Beh options

Kvalitet og tilbud afhænger 
af interpersonel relation &
interaktion

Morten Sodemann ©

Tilgivelse
Centrum

Straf
Marginalisering



Patient typer: rationalitet

Sodemann. Sårbar? – det kan du selv være. 2017



IMK framework for komplekse patienter med somatiske symptomer
Multimorbiditet

Komplekse symptomer & MUS

Misbrugere med somatisk sygdom

Dobbelt diagnoser

Komplekse lidelser, sjældne sygdomme

Flygtninge/Indvandrere med MUS etc

Funktionelle lidelser 
og andre tilstande med 
multiple vedvarende 
uforklarede symptomer

Komplekse compliancesvigt

Fysisk handicappede med somatisk/psykisk sygdom

Børnekronikere i voksenalderen

Ekstrem fattigdom

Funktionelle analfabeter/lave sundhedskompetencer

Svagt / kontraproduktivt socialt netværk

Præference-
diagnostik, 

tilpasset 
udredning, 

kompleksitets 
reduktion, 

særlige 
støttebehov & 

forløbs-
koordination

Kronisk rehabilitering / beslutningsstøtte

Præmaturt aldrede, pseudo-demente

Skjulte & utilstrækkelige kognitive ressourcer

Patienter der er forkert, uhensigtsmæssigt eller sparsomt udredt

Voksne seksuelt misbrugte som børn

Uklarede præferencer

Ulykkesfugle, sparsomme strategiske kompetencer

Personlighedsforstyrrede med risikoadfærd, alvorlige sympt.

Lave eller kontra-produktive sundhedskompetencer



”Nu scanner vi dig lige én 
gang til for at se hvorfor du 
får klaustrofobi hele tiden”



Vi kan skrue op og ned for sårbarhed



”Nogle gange kunne jeg godt have tænkt mig at lægerne 

bare fortalte mig, hvad der var bedst at gøre”

(Ritt Bjerregaard november 2016)



Psykiater går til psykiater (1)

18

Psykiaterens journalnotat

Kleinman, Arthur. Rethinking psychiatry. Simon and Schuster, 2008.



Psykiater går til psykiater (2)

19

Patientens (også psykiater) dagbogsnotat
samme aften

Kleinman, Arthur. Rethinking psychiatry. Simon and Schuster, 2008.



Relationel sårbarhed

Patient

• Skjulte handicap

• Skjult behandlings/sygdomsbyrde

• Funktionel ensomhed, analfabetisme

• Uafdækkede behandlingspræferencer

• Angst/fobi

• Ophobede negative barndomsoplevelser 
/manglende reguleringsstøtte

• Personlighedsforstyrrelse

• Locus of control

• Raskheds motivation

• Kontraproduktiv sundhedsopfattelse

• Lave strategi/forhandlingskompetencer

Læge

• Skam (!), frygt, angst

• Antipati

• Sygdomsangst / sygdoms antipati

• Stærk implicit bias

• Tvetydighedsintolerance

• Social intelligens

• Beslutnings udtrætning, ligegyldighed

• Interaktionsstil, inklusionsevne 

• Social diskordans

• Konformitet, usmidighed, snævert 
normalitetsbegreb

• Sammenhængs baseret beslutningstagning



Ahmed 67 år & de stakkels unge piger i 
kommunen

Lægens problemliste

• Ventrikel cancer

• Hypertension

• Diabetes

• Cerebellart infarkt

• Cervikal spinalstenose

• Lumbal spinalstenose

• Ulnaris neuropati

• Recidiverende DVT’er

• Rejsningsproblem

• Vægttab

• Udtalt anæmi



Ahmed 67 år & de stakkels unge piger i 
kommunen

Lægens problemliste

• Ventrikel cancer

• Hypertension

• Diabetes

• Cerebellart infarkt

• Cervikal spinalstenose

• Lumbal spinalstenose

• Ulnaris neuropati

• Recidiverende DVT’er

• Rejsningsproblem

• Vægttab

• Udtalt anæmi

Patientens problemliste

• Altid været chefen

• Tabt livsgnisten

• Søn død 27 år af kræft

• Kørestolsbunden

• Enorme medicinudgifter (gæld)

• Kontrolenhed…

• Kan ikke hjælpe børnene

• Ensom (døtre kun når problem)

• Mistet danske sprog

• Hvorfor må jeg ikke nyde livet uden at 
skulle spørge om lov



Hvorfor går det altid galt? – to tavse monologer

Læge

• Tidsstyret

• Guidelinestyret

• Fordomsfuld – stereotypier er redskab

• Coherence based decision making

• Bærer nag

• Formidler værdier – også 
stigma/framing

• Man skal ikke anerkende for meget

• Vil ikke være ven med patienten

Patient

• Mistro

• Lægens spørgsmål hjælper ikke

• Har jeg 3 problemer nævner jeg kun de 
2

• Vil gerne anerkendes

• Kender ikke lægens forgående patient

• Vil gerne være ven med lægen

• Vil gå langt for at undgå ydmygelse



Lægernes kommunikationsstil styres af 
patienternes

• Patienter fra højere social klasser er mere aktive, mere 
følelsesmæssigt ekspressive, og udløser dermed mere 
information fra deres læge 

• Patienter fra de lavere socialklasser er ugunstigt stillede på 
grund af lægernes manglende opfattelse af deres ønske og behov 
for information, samt deres manglende muligheder for at tage 
aktivt del i behandlingsprocessen

Willems S, De Maesschalck S, Deveugele M, Derese A, and De Maeseneer J. Socioeconomic status of the patient and doctor-patient communication: does it make a difference? 
Patient.Educ.Couns. 2005; 56(2):139-46.



Rigtige mandfolk bruger (får-)
ikke lange samtaler 

• Ufaglærte pt får kortere konsultationer end faglærte

• Mænd, yngre og fattige fik kortere konsultationer

• Lav socio-økonomisk status = færre henvisninger til specialist 
men flere recepter

• Mænd færre specialist henvisninger og færre recepter

Wiggers JH, Sanson-Fisher R. Duration of general practice consultations: association with patient occupational and educational status. Soc.Sci.Med
1997; 44(7):925-34.
Britt HC, Valenti L, and Miller GC. Determinants of consultation length in Australian general practice. Med J Aust. 2005; 183(2):68-71.
Scott A, Shiell A, and King M. Is general practitioner decision making associated with patient socio-economic status? Soc.Sci.Med 1996; 42(1):35-46.



Patienter fra middelklassen er 
mere aktive

i konsultationen end patienter 
fra arbejderklassen. 

De er mere aktive både i præsentationen
af deres egne ideer og i at efterspørge yderligere 

forklaringer

Boulton M, Tuckett V, Olson C, and Williams A. Social class and the general practice consultation. Sociology of Health and Illness 1986; 8(4):325-50.



Vi har alle vores egen 

og vi ville brække os hvis vi skulle bruge de andres

Forståelsesrammer 
er som tandbørster



Hvad er farligt?

20 cm kan være livsfarligt 



Fra 10.klasse til 5.klasse

Regning, læsefærdighed, planlægning, overblik, koncentration, hukommelse…..



Lavt uddannede og fattige har svært ved at: 

- planlægge 

overskue sammenhænge,

- kombinere informationer

- tage strategiske beslutninger

Den avancerede ulighed

Mani, A., et al., Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 2013. 341(6149): p. 976-980.



Hvem er det egentlig der skal ”laves om”?

Patienter eller sundhedsvæsnet?



Skal patienter have flere lægekompetencer

Eller skal læger have flere patientkompetencer?



I sundhedsvæsnets selvforståelse

Er det patienten der må lade sig integrere og i 
sundhedsvæsnets kultur



Gorillaen i klinikken: 
den skjulte socialisering



Den humanistiske forvitring:
fra patientcentreret til EPJcentreret

Medicin studerendes første journal 
optagelse

Samme studerende efter 7 måneders klinik 
med EPJ

Lown, Beth A., and Dayron Rodriguez. "Commentary: Lost in translation? How electronic health records structure communication, relationships, and meaning." Academic Medicine 87.4 (2012): 392-394.



Produktionssprog: 
• Divergens mellem lægens og patientens syn på patientrolle
• Patienten bliver nødvendighed for produktionen
• Besværlige patienter bliver hindring for effektivisering



Manglende klinisk/anamnestisk information:
…..læger er ude af stand til at justere deres 

spørgestil/anamneseoptagelse

(Video filmede læge-patient samtaler)

Læger bruger kun den information som patienten spontant kommer med, men filtreret
Gennem lægens opfattelse af patientens troværdighed

Patienter med høj uddannelse, ekstroverte patienter & patienter med stærkt netværk
Blev anset for at være gode spontan informanter og klinisk hjælpsomme ifht at finde
en mulig diagnose.
Inviteredes hyppigere til at drøfte differential diagnoser

Introverte patienter, patienter med kort uddannelse, eller ensomme patienter
Svagere diagnostisk fundament, flere gætterier / fordomme
Færre differential diagnostiske overvejelser



Hvordan tror du det kommer til at gå?

Er det noget jeg selv bestemmer?



2 uger på intensiv er nemmere end 1 times svær samtale



”Det gik så hurtigt at jeg ikke nåede at fatte hvad der foregik”

Banner foran stort dansk sygehus
Citat fra patienttilfredshedsundersøgelse 2006



I 2 ud af 3 læge-patientsamtaler Er patientens 
eneste bidrag til samtalen: ”hmm….”

Egentlige ord kommer kun, hvis lægen direkte opfordrer patienten til det!

Konversations analyse:

LeBlanc TW, Hesson A, Williams A, Feudtner C, Holmes‐Rovner M, Williamson LD, et al. Patient understanding of medical jargon: a survey study 
of US medical students. Patient education and counseling. 2014;95(2):238‐42.



Jeg fortryder alt

Patienter fortryder ”fælles beslutningstagning” , hvis de er usikre på hvor sikker
den klinisk information er eller hvis de bagefter får følelsen af at være blevet overtalt

Eller fået ”et tilbud man ikke kan afslå”

https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-016-0558-0





‘Min læge er holdt op med at tale om min 
sygdom & vil nu hellere tale om vejret’

(Den døende Max i filmen ‘A good life’)

Den kedelige patient

Moreland C. TERATOMA OF THE TESTIS. The Lancet. 1982;320(8291):203-5.



Hvilken læge bias vil du gerne ha’?

• Lægen der fremlægger alle fakta og overlader beslutningen til 
patienten

• Lægen der fremlægger alle fakta, men lægen tager beslutningen

• Lægen der er stærk fortaler for maksimal behandling til alle

• Lægen der mener patienter får alt for meget medicin

• Lægen der, hjælper patienten med at finde ud af hvordan fakta 
kan påvirke patientens hverdag – visualisering & mentalisering af 
behandlingsrisici & komplikationer i patientens konkrete hverdag 
– sammen med patienten

Rammaya Mathew. Acknowliging physician bias in shared decision making
BMJopinion. 16. Marts 2018. https://blogs-bmj.com/bmj/2018/03/16/rammaya-mathew



Patienters ”ologier” & The Missing Link

Sociologi Antropologi
Sundheds 
psykologi

Patientologi



Patient ”-ologier” & The Missing Link

Sociologi Antropologi
Sundheds 
psykologi

Patientologi

Iatrologi?

Hvor er videnskaben om 
sundhedsvæsnets rolle i mødet 

med patienten?



30 års interventionsstudier rettet mod at reducere 
ulighed i behandling blandt etniske minoritetspatienter

91 % handler om at ændre på patienters
holdninger, adfærd & viden

9 % handler om sundhedsvæsnets rolle

Clarke, Amanda R., et al. "Thirty years of disparities intervention research: what are we 
doing to close racial and ethnic gaps in health care?." Medical care 51.11 (2013).



Social-somatiske syndemier potenserer ulighed

1. Manglende viden, svage netværk & svigt i sundhedsvæsnet:

• Sjældnere tilbud om forebyggelse

• Senere lægehjælp

• Senere kræftstadier



Social-somatiske syndemier potenserer ulighed

1. Manglende viden, svage netværk & svigt i sundhedsvæsnet:

• Sjældnere tilbud om forebyggelse

• Senere lægehjælp

• Atypisk vej ind i sundhedsvæsnet

• Senere kræftstadier

2. Genetik & tumorbiologi  
• Mere aggressive kræftformer

3. Sårbarhed, relationsbrister, kommunikationssvigt, sparsomme forhandlingskompetencer
• Suboptimale kræft behandlingsvalg

• Sociale patientbyrder påvirker compliance negativt
Daly, Bobby, and Olufunmilayo I. Olopade. "A perfect storm: how tumor biology, genomics, and health care delivery patterns collide to create a racial survival disparity in 

breast cancer and proposed interventions for change." CA: a cancer journal for clinicians 65.3 (2015): 221-238.



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

Sodemann 2018



5 min attention span…..

Politiken, 7.11.2013



”Hvem er bedst til at forhandle sin egen 
sandhed igennem?”

Resiliens, skrøbelighed, handlekraft, kampiver, 
stålsathed, udsathed, ligegyldighed, locus of 

control, tillært styrke, netværksrobusthed

(Kristian Bang Foss, forfatter til bogen ”Frank vender hjem”)



Kompleks
sårbarhed

Sodemann. Sårbar? Dét kan du selv være. 2018. www.ouh.dk/saarbar



Screening for sociale determinanter

• 13 % af patienter har væsentlige sociale problemer der 
påvirker diagnostik og behandling (alvorlig social begivenhed, Ikke råd til 

medicin/transport, ikke råd til mad/husleje/vand/varme).

• Læger overser dem

• Læger mener ikke de har tid til at udspørge pt

• Læger mener det er andres opgave at identificere sociale 
problemer af betydning for helbred

Schickedanz A, Hamity C, Rogers A, Sharp AL, Jackson A. Clinician experiences and attitudes regarding screening for social determinants of health in a large integrated 
health system. Med Care. 2019;57(suppl 6 suppl 2):S197-S201.
Davidson, Karina W., and Thomas McGinn. Screening for Social Determinants of Health: The Known and Unknown. Jama (2019).
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2749417



Stærk 
patient

Stærkt 
netværk

Stærke 
pårørende

Stærk 
lægeStærkt patientforløb

Svag patient

Svagt 
netværk

Svage 
pårørende

Svag 
lægeSvagt patientforløb

Samspil & modspil



Stærk 
patient

Svagt 
netværk

Svage 
pårørende

Svag 
lægeKaotisk patientforløb

Svag patient

Svagt 
netværk

Stærke 
pårørende

Stærk 
lægeUhensigtsmæssigt patientforløb

Samspil & modspil



Patientens 
locus of 
control, 

egenomsorg, 
holdninger, 
erfaringer

Vejen til ulighed og lighed i kræft er den samme

Hvornår går 
hvilken 

patient til 
læge

Hvornår 
får hvilken 

læge 
klinisk 

mistanke

Patientens 
forhandlings
kompetencer

Styrke hos 
pårørende/

sociale 
netværk

Hvornår bliver 
patienten 
indkaldt, 

ombookning, 
misforståelser, 

sygdom, 
udeblivelser

Hvilken 
behandling 
vælges af 

hvem

Forsinkelse 
mellem 
primær 

sygehus og 
behandlings

sygehus

Hvilken 
behandling 
vælges af 

hvem

Pauser,
Afbrydelser,

Sygdom, 
udeblivelser

Vurdering af 
rehabiliterings

behov og 
forventet 
udbytte

Hvem 
henvises til 

rehabilitering

Hvilke 
patienter får 
udbytte af og 

fuldfører 
rehabilitering

Hvornår 
ser lægen 
patienten 

1. gang

Sodemann 2019



For at skabe lighed skal vi forstå mere om hver eneste 
barriere på vejen – ikke kun dem vi kan/vil se



Ulighed i behandling i sundhedsvæsnet 

• Skabes af kendte og mindre kendte faktorer, men kun de kendte adresseres 
rutinemæssigt

• De ukendte forstærkes tidligt i sundhedsvæsnet og forfølger patienterne resten af 
behandlingsforløbet

• Ofte er det hastigheden der bringer sårbarhed i spil
• Hvert led i sundhedsvæsnet gør det (uforvarende) sværere for det næste led at rette 

op på uligheden
• Hvis pårørende ikke kan følge med så kan patienten heller ikke følge med



Hvordan virker sociale netværk ifht sygdomsadfærd 
ved kræft?

Kroenke, Candyce H. "A conceptual model of social networks and mechanisms of cancer mortality, and potential 
strategies to improve survival." Translational behavioral medicine 8.4 (2018): 629-642.

Fig. Social networks and mechanisms through which social relationships influence cancer survival

© Society of Behavioral Medicine 2018



Spredningsmønstre for holdninger & adfærd i 
sociale netværk

Livskvalitet
Rygning
Fedme
Depression

Ensomhed!
Alkohol
Fødevare indtag
Aspirin forbrug
Fatalisme/kynisme
Funktionel analfabetisme
Motion
Optimisme
Søvnløshed
Bækkenløsning
Krav om antibiotika

Netværkets struktur kan også forudsige livskvalitet, stress niveau, optimisme, selvvurderet helbred

Fowler, James H., and Nicholas A. Christakis. "Dynamic spread of happiness in 
a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham 
Heart Study." Bmj 337 (2008): a2338.

Lin, Suwen, et al. "Social network structure is predictive of health and wellness." PloS one 14.6 (2019): e0217264.



Ensomhed forkorter livet

lige så meget som 15 cigaretter dagligt

og ensomhed er farligere end overvægt

Marko Elovainio, Christian Hakulinen, Laura Pulkki-Råback, Marianna Virtanen, Kim Josefsson, Markus Jokela, Jussi 
Vahtera, Mika Kivimäki, Contribution of risk factors to excess mortality in isolated and lonely individuals: an 
analysis of data from the UK Biobank cohort study,The Lancet Public Health,Volume 2, Issue 6,2017,
Pages e260-e266

Henriksen, J., et al. "Loneliness, health and mortality." Epidemiology and psychiatric sciences (2017): 1-6.



Ulighed i kræft
drives af:

• Patientfaktorer (alle faser)

• Stadie ved diagnose (diagnoseforsinkelse)

• Komorbiditet & multisygdom (kompleksitet)

• Behandlingsvalg sundhedsprofessionelle (Traditioner, Bias, 

involveringsgrad, fordomme, beskytte afd. flow, motivation/demoralisering, 
kynisme, udbrændthed, interaktionsstil, organisation)

• Behandlingsvalg patient (rutinebrud, ”nej” et sikkert valg, milde kemo

mindst smerte, angst, beslutningstræthed, sociale netværks holdninger, 
forhåndsforståelse, afvigende holdninger)



Man kan komme for sent på mange måder

• Axel: vi er aldrig syge i vores familie og kræft er noget man dør af, så symptomerne skal 
være alvorlige før jeg går til læge. 

• Kurt: enlig, ensom - taler ikke med nogen så han opdager ikke den langsomt 
indsættende hæshed

• Svend: mistede far i ung alder til kræft, moster død af kræft. Hoster 3 uger men afvises 
af lægen som bagatel (Svend er et pyllerhoved synes lægen der ofte har  besøg af 
Svend)

• Ole: fåmælt, kort uddannet. Har svært ved præcis at beskrive for lægen hvordan hans 
”murren” i ryggen har ændret sig ”en tøddel” og lægen opfanger ikke den alvorlige 
ændring

• Karl: er lidt brysk overfor lægen, Karl bagatelliserer symptomer og søger kun 
bekræftelse på at hans egen vurdering er korrekt – ”det er jo ikke noget at pive over”. 
Lægen er længe om at få sagt til Karl at hans mavesmerter og vægttab skal undersøges

Sodemann. Hvorfor er der ulighed i kræft. 5. juli 2019. http://ugeskriftet.dk/debat/hvorfor-er-der-ulighed-pa-kraeftomradet



1.000 Etniske smerter



Når man får én sygdom får man to sygdomme



Det 
psykiske

Jeg har fået 
mere energi Bange 

for hjerteflimmer

Min familie 
har glemt mig

Gode veninder
gennem 40 år

Jeg vil tabe mig

Angsten fylder
meget

Økonomi

Fremtid

Nyt job

Syge forældre
kræver meget tid

Tør ikke 
tage på ferie Finde ny bolig

Sukkersyge?
Nej, den fylder 
ikke rigtig…

Delvist baseret på undersøgelse om sårbare diabetes patienter, Kompetencecenter for Patientoplevelser

De skjulte patientbyrder



Hvorfor skal jeg tage din medicin når den ikke 
hjælper løser mine problemer?


