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Disposisjon

• Møte mellom en norsk sykepleier og en innvandrer
• Tiltakene før og under konsultasjonen
• LEARN-modellen
• Fare for eksotifisering?
• Kunsten å hjelpe



Ulike oppfatninger



Likeverdige helsetjenester
• Likeverdige helsetjenester 

er individuelt tilrettelagte 
helsetjenester
• Likeverdige helsetjenester 

er helsetjenester som er 
like i forhold til 
• Tilgjengelighet   
• Kvalitet
• Resultat



Forberedende tiltak

• Hadde mor forstått innkallingen?
• Kvalifisert tolk
• God tid



Mottaket i avdelingen

• Vise pasienten interesse og respekt ved bl.a. å
• Hilse og  gjensidig presentere seg
• Partenes roller og hvordan snakke sammen via tolk
• Taushetsløftet (sykepleier og tolk)

• Hensikt: At pasienten skal føle seg trygg, sett og ivaretatt



Tiltak under konsultasjonen:

«Health literacy»/Helsekompetanse
• «Health literacy» dreier seg om i 

hvilken grad individer har 
kapasitet til å
• Tilegne seg
• Bearbeide
• Forstå
• Nyttiggjøre seg

grunnleggende helseinformasjon
og helsetjenester som er        
nødvendige for å kunne ta gode
beslutninger om egen helse.        



Tiltak under konsultasjonen

Brukermedvirkning
• Individuelt tilrettelagt informasjon etter pasientens grad av «Health 

Literacy»/Helsekompetanse

• Målsetning er at pasienten skal få mulighet til brukermedvirkning
• Gi informert samtykke
• Medvirke i valg av mulige behandlingsmetoder   



Tiltak under konsultasjonen:

Forskjeller og likheter

• Ulike teorier om hva som var årsaken til problemet
• Det onde øyet? 
• Sykdomsfremkallende mikroorganismer?

• Felles ønske om at den lille jenta skulle gjenvinne god helse



Hva er kultur?

Med kultur forstår vi de:
• Kunnskaper
• Verdier
• Handlingsmønstre 
som vi tilegner oss som 
medlemmer av samfunn.



Medisinsk antropologi,
- hva er det?

• Medisinsk antropologi fokuserer på hvordan folk med ulik kulturell 
bakgrunn og sosial gruppetilhørighet forklarer
• Årsakene til dårlig helse 
• Hvem de søker hjelp hos når de blir syke
• Hva slags behandling de tror på
• Hva de praktiserer  
• Hva dette fører til av biologiske, psykologiske og sosiale endringer i 

helse og sykdom



En medisinsk antropologisk modell

En krysskulturell modell for 
sammenlikning av ulike 
helseomsorgssystemer



«The L-E-A-R-N-Model»

L - «listen»/lytt oppmerksomt til pasienten

E - «explain»/forklar hva du, som helsepersonell, tenker 

A - «acknowledge»/anerkjenn at det foreligger forskjeller

R - «recommend»/anbefal, som helsepersonell, behandling 

N - «negotiate»/forhandle dere fram til hvordan samarbeide



Fare for eksotifisering?

• I deres erfaring: 
• Var historien om «det onde øyet eller tarmparasitter» representativ for de 

pasientsamtaler dere har hatt med innvandrerpasienter?
• Kan slike historier føre til en urealistisk eksotifisering av innvandrerpasienter?

• I min erfaring:
• Ikke representativ
• Kan føre til eksotifisering 
• Kan gi helsepersonell en opplevelse av at de kan for lite om andres kultur og 

at pasientsamtaler med innvandrere derfor er vanskelige
• Eksotiske eksempler kan være nyttige i undervisning fordi poengene kommer 

tydeligere fram   



Om kunsten å hjelpe
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