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MANGFOLDIGHEDSLEDELSE &
INTERKULTUREL KAPACITET
INDEN FOR SUNDHEDSSEKTOREN
EN SAMLING AF EUROPÆISKE “GOOD PRACTICES”

INTRODUKTION
Dette katalog præsenterer en samling af 20 eksempler på ”good practice” fra sundhedssektoren i Europa. Eksemplerne viser, hvordan
europæiske sundhedsinstitutioner og organisationer har skabt praksis og procedurer til forbedring af mangfoldighedsledelse og
interkulturel kapacitet og kommunikation inden for sundhedssektoren. Dette gælder for institutioner og organisationer i både offentlige,
private og frivillige sektorer med det fælles program at opfylde målet om at sikre borgere og patienter fra etniske minoriteter lige
muligheder for adgang til relevante og respektfulde sundhedsydelser. Således er et fælles mål for good practice også at kvalificere
udbuddet af ydelser i sundhedssektoren, og dermed forbedre den generelle sundhed blandt etniske minoritetsborgere.

HVAD BETYDER GOOD PRACTICE?

Begrebet "good practice" kan være svært at definere klart og præcist. Hvad der opfattes som en ny og bemærkelsesværdig praksis i en
sammenhæng kan betragtes som en gammel og endog forældet praksis i en anden sammenhæng. I begge tilfælde kan aktørerne have
ret i deres overvejelser, fordi deres kontekstmæssige betingelser fordrer forskellige krav til praksis. Good practice er et dynamisk og
kontekstafhængigt begreb, og som konsekvens heraf er eksempler på good practice også forskellige ift. relevans og virkning fra en
kontekst til en anden. Inden for sektorer og tjenester hvor lignende fremgangsmåder allerede er i spil, kan en good pratice imidlertid
stadig være inspirationskilde og afspejle de nyeste metoder og greb. Good practice behøver ikke at være best practice. Men good
practice skal indeholde en klar sammenhæng mellem mål, målgruppe behov, anvendte metoder og forventede resultater.
I denne samling af good practices bruger vi begrebet good practice til at fremhæve, at de alle repræsenterer praksisser, der systematisk
sigter efter at forbedre sundhedsindsatsen ud fra et interkulturelt og mangfoldighedsfremmende perspektiv. Good practice-eksemplerne
her i kataloget er specifikt valgt som eksempler på interkulturel sensibilitet og kapacitetsopbygning for at imødekomme behovene og
kravene i forskellige befolkningsgrupper.

Good practice-eksemplerne repræsenterer en lang række mål, målsætninger, metoder og succesindikatorer. I nogle tilfælde kan praksis
udledes af regulerende lovkrav og retslige rammer. I andre tilfælde afspejler praksis lokale, organisatoriske ændringer for at forbedre
ligestilling i sundhedssektoren. Nogle praksisser er etableret som svar på utilstrækkelige tjenester, hvor etniske minoriteter i praksis ikke
har en ligestillet adgang til ydelser mv. på grund af manglende viden og korrekt information, vejledning etc.
Sammenfattende repræsenterer samlingen en mangfoldighed af praksisser, der spænder fra træningsprogrammer til
kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning blandt sundhedspersonale eller frivillige, til introduktion af mangfoldighedsledelse og
organisationsudvikling.
Good practice-eksemplerne i kataloget er indsamlet i Storbritannien, Frankrig, Italien, Østrig, Ungarn, Danmark og Tyskland som led i EUpartnerskabsprojektet " ”Healthy Diversity" og er derved medfinansieret af EU-Kommissionen inden for Erasmus+ programmet 20152018. Good practice-kataloget er en af flere ressourcer udviklet i projektet for at fremme interkulturel bevidsthed, interkulturel
kommunikation og mangfoldighedsledelse i sundhedsinstitutioner. Alle ressourcer vil være tilgængelige for sundhedspersonale og andre
interessenter på projektets hjemmeside.

GOOD PRACTICE SAMLINGENS STRUKTUR

Good practice-eksemplerne i Healthy Diversity-samlingen er beskrevet ud fra en ensartet skabelon. Der gives kortfattet information om
sektorens og den organisatoriske kontekst, målene, indholdet, målgrupperne, relationerne og de primære metoder der anvendes i de
services, som er involveret i hver good practice. Endvidere gives information om mulige succesindikatorer.

FIND MERE INFORMATION OM RESULTATER OG RESSOURCER I HEALTHY DIVERSITY PROJEKTET:
WWW.HEALTHYDIVERSITY.EU

GOOD PRACTICE INDEX
TRANSKULTUREL KONSULTATION – MDA COCHIN, MAISON SOLENN / FRANKRIG
CORDELIA FOUNDATION – TERAPEUTISK SERVICE/YDELSE / UNGARN
LIGESTILLINGS LEVERINGS SYSTEM 2 (EDS2) FOR THE NATIONAL HEALTH SERVICE / STORBRITANNIEN
MIMI SUNDHEDS GUIDES FOR WIEN OG ØVRE ØSTRIG / ØSTRIG
ETNISK RESSOURCETEAM / DANMARK
PERMANENT TOLKNINGSTJENESTE / FRANKRIG
ARBEJDSSTYRKE RACE LIGESTILLINGS STANDARD FOR THE NATIONAL HEALTH SERVICE / STORBRITANNIEN
ØSTRIGSK NETVÆRK AF SUNDHEDSFREMMENDE HOSPITALER OG SUNDHEDSINSTITUTIONER / ØSTRIG
ENVOLUDIA IMC POLYHANDICAP YDELSER TIL FAMILIER / FRANKRIG
OASIS PROJEKTET: OASEN / DANMARK
GEORGE ELLIOT HOSPITAL – KULTUREL DIABETES YDELSE / STORBRITANNIEN
INTERKULTURELLE MEDIATORER / FRANKRIG
WIBEG – VI LEVERER SUNDHEDSVEJLEDNING / ØSTRIG
INDVANDRERMEDICINSK KLINIK / DANMARK
DETA-MED – INTERKULTUREL PLEJE / TYSKLAND
BYDELSMØDRENE / DANMARK
DEN MOBILE INTERKULTURELLE KONSULTATIONS ENHED / FRANKRIG
ETNO-PSYKIATRISK KLINIC - MEDICINSK AMBULATORI FOR MIGRANTER / ITALIEN
“DER VAR ENGANG EN HØJ” – INTERAKTIV STOF FORBYGGELSES APP / UNGARN
ASTALLI CENTRET - LYTTE FORM / ITALIEN
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TRANSKULTUREL KONSULTATION: MDA COCHIN, MAISON SOLENN
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PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Gruppemøder der tilbydes migrantbørn og deres familier, når de erklærer, at de oplever problemer forbundet med deres migrationsbaggrund
og fortid.
Gruppemøderne kan også vedrøre vanskeligheder forbundet med forskelle mellem oprindelseskulturen og kulturen i det nye samfund.
Gruppemøderne i denne praksis er etableret og placeret på Bobigny og Avicenne hospitalerne, som led i hospitalernes trans- og interkulturelle
forskning og praktiske ydelser.

VIRKNING / OUTCOME
EFFEKTMÅL

Familier kan ikke søge de interkulturelle hospitalshold direkte til en konsultation. Familier skal få en henvisning til de transkulturelle hold fra deres egen
læge i den primære sundhedssektor.
Hvert barn følges af et lægehold, som vil fortsætte med at være referencegruppen gennem hele behandlingsforløbet for at registrere effekten og
tilpasse forløbet til hvert enkelt tilfældes behov.

METODE

GOOD PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKT
OR PERSPEKTIV

Konsultationerne varer cirka 1½ time. Generelt vil der være omkring 2 måneder mellem konsultationerne. Konsultationerne involverer barnet,
hendes eller hans familie og en professionel terapeut sammen med psykiater og afdelingschef.

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

•

Praksis giver adgang til sociale ydelser i overensstemmelse med lovmæssige rammer.

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

•
•
•
•

Praksis er resultatet af et adfærdskodeks for mangfoldighedsledelse på hospitalerne.
Tolkningstjeneste er til rådighed for konsultationerne, hvis det er nødvendigt i de enkelte tilfælde.
Praksis involverer systematisk familier og slægtninge gennem konsultationsgruppens struktur.
Yderligere involvering kan ske gennem seminarer mv. for familier og slægtninge.

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE NIVEAU

•

Praksis foregår under behørig hensyntagen til de sproglige forudsætninger for de unge patienter
og deres familier, herunder behovet for fortolkning.
Konsultationerne involverer systematisk fælles interkulturelle refleksioner om begreber og
forskellige repræsentationer af sygdomme og behandlingsmuligheder mv.

•

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

CORDELIA FOUNDATION – TERAPEUTISK SERVICE/YDELSE
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Cordelia Fonden er involveret i to nøgleområder, der arbejder med torturofre, der bor i asylansøgte modtagelsescentre i Ungarn: Terapeutiske
ydelser og ændringer i politik, uddannelse og bevidsthed.
De terapeutiske ydelser stilles til rådighed af et specialistteam af psykiatere, psykologer og socialrådgivere, der tilbyder rehabiliteringstjenester til
klienter baseret på centrene. Disse ydelser omfatter:
• Mobil medicinsk vurdering og pleje enhed
• Medicinsk-juridisk forberedelsesrapport hvor det er nødvendigt for klienter for at bekræfte påstand
om tortur
• Familie- og børneterapi sessioner, relations rådgivning, bevægelses/afslapnings- og kunstterapi
• Kundefortalelse, mediering og socialrådgivnings services

VIRKNING /
Cordelia er et akkrediteret medlem af det Københavnsbaserede netværk, IRCT (International Rehabilitation and Research Council for Tortur Victims).
OUTCOME EFFEKTMÅL Fonden fik status som almennyttig i 1998. Behandlingen af de psykosociale og somatiske problemer i denne unikke målgruppe er en grundlæggende
almennyttig opgave. Cordelia er i øjeblikket den eneste civile organisation i Ungarn, der udøver denne funktion. Fondens ydelser supplerer således
den nationale sundhedssektor gennem et omfattende behandlingssystem. Aktiviteterne finansieres gennem tilskud og midler, hoveddonorer er EU og
FN's OHCHR (Office of the United Nations High Commissions for Human Rights).
Det professionelle team bestående af terapeuter (psykiatere, psykologer, ikke-verbale terapeuter) med multikulturelle erfaringer og træning, er generelt
dem der møder de ankomne flygtninge i centrene. Deres arbejde assisteres af en SOSU-assistenter og uddannede tolke. Der benyttes internationalt
anerkendte metoder og modtages årligt 600-800 klienter. Der gives træning og vejledning til fagfolk, som regelmæssigt arbejder med flygtninge.
METODE

Individuelle psykoterapier
Disse er baseret på "indsigt terapier". En kognitiv terapeutisk model; REBT (Rational Emotional Behaviour Therapy, af Albert Ellis) bruges også af
fondens psykologer. Ligeldes gør "mor-barn-et-rums-terapien" (to terapeuter i ét rum: en har fokus på moderen - den anden på barnet – ordløst. Efter
en session skifter de to plads og metoder mellem moderens ikke-verbale terapi og barnets verbale terapeutiske intervention).
Supervision
"Gruppe- og Peer supervision" bruges sammen med personalet hos Cordelia Foundation og det statslige personale, der har med ansvar for flygtninge
– støtteberettigede, sygeplejersker og flygtningehjælps socialarbejdere.
Terapeutisk gruppearbejde
Det terapeutiske gruppearbejde kører altid parallelt med klienternes kultur gennem brugen af flere elementer fra den klassiske
"kommunikationsflytte terapi”. Dette sker ved at bruge elementer fra kunsten og ved at bevæge sig gennem "stationsgruppeterapi". Endvidere sker
det også ved brug af psykodrama-elementer, hvis traumet er sket for nylig, "symbolgruppeterapi" samt brug af arkaiske og arketypiske symboler for
menneskehedens psykologiske historie og derved også patientens.
Nye terapeutiske gruppemetoder er blevet udarbejdet sammen med patienter, der lider af rodløshed og torturoplevelser: "Dynamisk undersøgelse
af tegninger”, som følger patientens fremskridt i den terapeutiske proces med en serie af tegninger, samt "Somato-terapi" med sine direkte
kontaktøvelser
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United Nations Konvention mod Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Levring af og adgang til behandling på andre sprog end nationalsprog for patienter og familiemedlemmer.
Levering af og adgang til særlige interkulturelle opsøgende aktiviteter for patienter og pårørende.
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LIGESTILLINGS LEVERINGS SYSTEM 2 (EDS2) - FOR THE NATIONAL HEALTH
SERVICE (NHS)
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Tolkningstjeneste

Anden kontekst/situation: Ligestillings Levrings System 2 (EDS2; Equality Delivery System 2) for The National Health Service (NHS) – Performance Ledelses Værktøj.
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EFFEKTMÅL

METODE

Ligestillings Leverings Systemet for NHS (EDS2) er et værktøj designet til at hjælpe NHS-organisationer i samarbejde med lokale interessenter til at
gennemgå og forbedre partnernes præstationer overfor personer med karakteristika, der er beskyttet af Equality Act 2010, samt at støtte dem mødet
med offentligheden ligestillingssektor Public Sector Equality Duty. Et nøgleprincip i NHS er, at "alle tæller" – dette er kernen i NHS-forfatningen og bør
være et princip, der gælder for alle i NHS organisationen. Værktøjssæt EDS2 er designet til at rettet sig mod alle, der er involveret med NHS –
patienter, plejere, frivillige organisationer og de mennesker, der arbejder med servicen. Med dette værktøjssæt kan interessenter finde ud af,
hvordan NHS-organisationer præsterer med hensyn ligestilling, hvordan de kan gøre det bedre og hvordan de kan komme derhen, hvor de vil være.
EDS2 giver NHS en klar skabelon for respons overfor Public Sector Equality Duty. Uden EDS2 ville hver NHS-organisation skulle udarbejde sin egen
respons – til betydelige højere omkostninger. På et niveau er værktøjet en simpel ramme, som organisationer kan bruge til at analysere deres egne
prioriteter. Ved at fokusere indsatsen og træffe bedre og informerede drifts beslutninger eller at foretage ændringer i serviceleveringen, er det
meningen, at NHS vil forbedre både omkostningseffektivitet og kvalitet.
Kernen i EDS2 er 18 resultater, som NHS-organisationer vurderer og klassificerer sig selv op imod. De er grupperet under fire mål:
Bedre sundhedsmæssige resultater
•
Forbedret patientadgang og erfaring
•
En repræsenterende og støttet arbejdsstyrke
•
Inkluderende lederskab
Disse resultater vedrører spørgsmål, der er vigtige for personer, der bruger og arbejder i NHS. Blandt andet understøtter de temaerne for, og levere
udfra, NHS’s ”Outcomes Framework” (ramme for resultater), NHS Konstitutionen og ”Care Quality” (plejekvalitets) Kommissionens centrale
inspektionsspørgsmål, der er beskrevet i "Raising standards, putting people first – Our strategy for 2013 to 2016” (”At hæve standarder og at sætte
folk først”)
Vores strategi for 2013 til 2016”). NHS-organisationer rådes til at vurdere og klassificere deres præstationer på tværs af alle EDS2's resultater,
undtagen når der er en indgående grund til at være selektiv. Hvert år, siden 2014, identificerer NHS England et EDS2-resultat, hvor der menes at være
behov for en samordnet national indsats, for at NHS kan forbedre sin ligestillingsindsats. Vejledning og support vil blive sat til rådighed for optimering
af levering på dette resultat, og good practice vil blive videreformidlet og delt. I sjældne tilfælde kan organisationer ønske at fokusere på en
delmængde af de 18 resultater, hvor der er lokal støtte til at gøre dette, og lokale beviser der indikerer, at fokus på bestemte resultater vil være
gavnligt. NHS-organisationer opfordres til at udtrykke EDS2's resultater med deres egne ord og kommunikere resultaterne effektivt til alle de lokale
interessenter som findes passende.
Brug af EDS2 kan hjælpe organisationer med at reagere overfor Public Sector Equality Duty (PSED). Fremgangsmåden kan hjælpe dem med at
opfylde den generelle pligt til at eliminere diskrimination, chikane og offergørelse; fremme lige muligheder; og fremme gode relationer. Brugen
kan også hjælpe NHS-organisationerne til at opfylde PSED’s særlige opgaver, nemlig at:
•
•

Udgive oplysninger for at eftervise overholdelse af PSED mindst en gang årligt, fra 31. januar 2012
Forberede og offentliggøre specifikke og målelige ligestillingsmål mindst hvert fjerde år fra og med den 6. april 2012
(kliniske kommissionærgrupper var forpligtet til at fastsætte deres ligestillingsmål senest den 13. oktober 2013.)

Ved at bruge beviser og indsigt til at vurdere og karaktergive deres ligestillingspræstationer kan NHS-organisationer generere meget af de
oplysninger, de vil kræve for at demonstrere overholdelse af PSED. Vurderingen og karaktergivningen af EDS2-resultaterne kan også understøtte

NHS-organisationer, når de fastsætter deres ligestillingsmål ved at fremhæve bestemte fremskridt og/eller problemer for personer med beskyttede
karakteristika. NHS-organisationer skal få EDS2 til at arbejde for dem og tilpasse dens processer og indhold til deres lokale behov og forhold. De
følgende ni trin foreslås som et middel til at hjælpe NHS-organisationer, når de implementerer EDS2. NHS-organisationer bør overveje at gøre
trinene tilgængelige for lokale interessenter og formulere dem forskelligt, således at dette vil hjælpe med at formidle nøglebudskaberne over hele
linjen. Trinnene er indbyrdes forbundne og i det store og hele sekventielle. Alle trin betragtes som vigtige, men god forvaltning i forbindelse med
almindelig forretning er også vigtig; inkluderende engagement med en bred vifte af interessenter og brugen af en række beviser og indsigt giver et
solidt grundlag for en vellykket EDS2 implementering. Sammenfattende er trinene som følger:
1. Bekræft regeringsordninger og ledelsesmæssigt engagement
2. Identificere lokale interessenter
3. Samle beviser
4. Kom til enighed om rollefordeling med den lokale myndighed
5. Analysér ydeevnen
6. Enighed om karaktergivning
7. Forbered ligestillingsmål og mere umiddelbare planer
8. Integrer ligestillingsarbejdet i almindelig forretningsplanlægning
9. Udgiv karaktergivningen, ligestillingsmål og planer
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Good practice på grundlag af:
• National lovgivning
• Politikker og politiske incitamenter
• Mangfoldigheds chartre
• Forskrifter fastsat af ligestillingsorganer

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

Good practice på grundlag af:
• Institutionel mangfoldighedskodeks med overordnede værdier for mangfoldighedsstyring i en sundhedsorganisation
• Forskrifter fastsat af ligestillingsorganer
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MIMI SUNDHEDS GUIDES FOR WIEN OG ØVRE ØSTRIG:
GESUNDHEITSLOTSINNEN FÜR OBERÖSTERREICH
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Anden kontekst/situation: Denne good practice sigter mod at fremme migranters adgang til sundhedsplejeinstitutioner og beskæftiger sig derved indirekte med emner som hospitalsoptagelse, akut
modtagelses reception etc.
Professionel/patient

Professionel/familie

Professionel/professionel

Patient/familie

Andre aktører / relationer: Semi-professionel / peer / patientrelation

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV
X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Migranter med baggrund i og historie med socialt engagement og gode forbindelser til et migrantsamfund, der bor i Wien eller Øvre Østrig, bliver
uddannet som "sundhedspiloter". Emner omfatter det østrigske sundhedssystem, ernæring og motion, aldring og pleje, mental sundhed, børns sundhed
og sammenhængen mellem migration og sundhed. Træningen er gratis og består af 50 træningssessioner.
Efter at have gennemført uddannelsen og modtaget certifikat, organiserer "sundhedspiloterne" informationsarrangementer for medlemmer fra deres
samfund – både voksne og børn/unge – på deres modersmål. Formålet med dette initiativ er at åbne adgangen til det østrigske sundhedssystem for
indvandrergrupper, hvor "sundhedspiloterne" fungerer som mediatorer. I projektet er der produceret flersprogede materialer, der guider migranterne
gennem det østrigske sundhedssystem og giver information om sundhedsrelaterede emner.

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Projektet er støttet af østrigske NGO'er, Forbundsministeriet og folkesundheds midler.
Projektet blev afprøvet i Tyskland i 200. Til dato er det udført i 60 tyske byer. I Østrig, Wien, startede projektet i 2012 og udvidede aktiviteterne til Øvre
Østrig i 2014. I 2015 modtog projektet Den Europæiske Sundhedspris og blev kaldt en best practice model af WHO.

Fra projektets start i Østrig indtil 1. juni 2015 modtog 117 frivillige et certifikat og arbejdede som sundhedspiloter. I 2015 afholdt de 239 arrangementer,
der informerede om sundhedsrelaterede problemer og adfærd på 9 forskellige sprog og nåede derved over 3.000 migranter i Østrig direkte. Ifølge
evalueringen af projektet lykkedes det indirekte at nå mere end 6.500 migranter, idet folk, der deltager i informationsarrangementerne, gennem deling
af deres erfaring, viden og nyvundne selvtillid får adgang til sundhedsinstitutioner sammen med familie og venner. Deltagerne i arrangementerne
kommer fra omkring 86 forskellige lande; hovedgrupper, der deltager, er tyrkiske og russiske migranter.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKT
OR PERSPEKTIV

METODE

Projektet arbejder med et uddannelsespensum, der uddanner frivillige, som i slutningen af programmet modtager et certifikat. Undervisningen
faciliteres af kendte eksperter på området. Efter afslutningen af uddannelsen afholder sundhedspiloter de fornævnte informationsarrangementer. I
deres arbejde har de mulighed for at trække på kvalitetssikret skriftligt materiale på migranternes modersmål. De arbejder også med up-to-date
samlinger af adresser. og patienter kan efter behov benytte sig af brochurer om specifikke emner og for specifikke målgrupper, fx brochure for
kommende forældre.

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

Denne good practice er:
• Faciliteret af politikker / politiske incitamenter
• Finansieret af Forbundsministerietog folkesundheds midler

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Institutionelle hensigter om levering og tilgængelighed af en professionel tolkningstjeneste
• Institutionelle regler om levering og adgang til skriftlig information på flere sprog
• Institutionelle hensigter om at levere etnisk/kulturel mangfoldighed i sundhedspersonalet

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Levering af adgang til behandling på andre sprog end nationalsprog – for patienter og slægtninge
• Kontinuerlig træning i interkulturel kommunikation for sundhedspersonale
• Levering og uddannelse af specialiserede interkulturelle eksperter i sundhedssektoren
• Levering af og adgang til særlige interkulturelle outreach aktiviteter
• Den faglige bevidsthed om kulturelle forskelle i opfattelsen af død, sygdom, sundhed, behandling og helbredelse mv.
• Den faglige bevidsthed om religiøse, åndelige og kulturelle behov blandt patienter og pårørende

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

ETNISK RESSOURCETEAM

OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
DENNES
GOOD PRACTICE
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Anden kontekst/situation:
Professionel/patient

Professionel/familie
X

Professionel/professionel
X

Patient/familie

X

Andre aktører / relationer:

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

Hospice

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV
X

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV
X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Etnisk Ressourceteam (ERT) har til formål at optimere mødet med det danske sundhedsvæsen for patienter, familier og pårørende med etnisk
minoritetsbaggrund under indlæggelse på danske hospitaler. ERT blev grundlagt i 2003 og er hovedsagelig en frivillig organisation. I 2011 blev ERT på
syv hospitaler i hovedstadsområdet formelt anerkendt som en sundhedsvæsensydelse til hospitalsindlagte patienter, deres familier og slægtninge
med etniske minoritetsbaggrund.
ERT tilbyder tre hovedfunktioner og ydelser, der er rettet mod både patienter/slægtninge på den ene side og hospitalspersonale på den anden side:
Besøgstjeneste og åndelig støtte:
• En besøgsordning for patienter og familiemedlemmer, der føler sig ensomme og isolerede på hospitalet og/eller har brug for at kommunikere med
en person med tilsvarende kulturel og religiøs baggrund
• Åndelig støtte og pleje af patienter og slægtninge, herunder kontakt med en imam eller gejstlighed/præst fra andre trosfællesskaber
Brobygning:
• Interkulturel brobygning og mediering mellem patienter/slægtninge med etnisk minoritetsbaggrund og fagligt personale for at afhjælpe dårlig
kommunikation og behov for information mv.
Uddannelse/undervisning/supervision:
• Uddannelse af og supervision med sundhedspersonale om interkulturelle temaer og emner, fx samspillet mellem kulturrelaterede reaktioner og
generelle menneskelige reaktioner i vanskelige situationer i forbindelse med sygdom og uvished mv.

VIRKNING / OUTCOME
EFFEKTMÅL

METODE

I 2012 gennemførte ERT en undersøgelse med to formål:
•
At få kendskab til barrierer i forbindelse med mødet mellem sundhedspersonale og patienter/familiemedlemmer med etnisk
minoritetsbaggrund
•
At få afklaret viden, når personale kender til Etnisk Ressourceteam og bruge teamets ydelser i deres arbejde. Udgangspunktet er
Københavnsområdet og de 112 deltagere er sundhedspersonale på Rigshospitalet og Herlev Hospital
Hovedpunkter i undersøgelsen var: 1) Barrierer i kommunikationen med patienter. 2) Barrierer i kommunikationen med familiemedlemmer. 3)
Uddannelse og supervision. 4) Viden og brug af ETR.
I praksis, efter behov, vil personalet i reglen kontakte ERT-koordinatoren på vegne af patienter/slægtninge. I af betragtning af kriterier som køn,
alder, etnisk og religiøs baggrund matcher koordinatoren derefter patienten med en frivillig. ERT-frivillige er underlagt tavshedspligt, og
kommunikationen mellem patienten og den ERT-frivillige er således fuldstændig fortrolig.
ERT består af cirka 50 frivillige – mænd og kvinder – i forskellige aldre, forskellige religiøse baggrunde og forskellige etnisk-kulturelle orienteringer.
ERT-medlemmerne, kaldet ressourcepersoner, vælges ud fra kriterier såsom modenhed og kommunikative kompetencer. Omkring 20 forskellige
sprog er repræsenteret i ERT.

GOOD

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Institutionelle hensigter og regler om patienters adgang til at udøve religiøse, åndelige og kulturelle behov
• Institutionelt og tværfagligt samarbejde med religiøse/åndelige/kulturelle interessenter og eksperter

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Intentionen om at levere og give adgang til behandling på andre sprog end det nationale sprog – for patienter og pårørende.
• Den løbende uddannelse i interkulturel kommunikation til sundhedspersonale
• Levering og uddannelse af særlige interkulturelle eksperter i Sundhedsvæsenet
• Levering og adgang til særlige interkulturelle outreach aktiviteter
• Den faglige bevidsthed om kulturelle forskelle i opfattelsen af død, sygdom, sundhed, behandling og helbredelse mv.
• Den faglige bevidsthed om religiøse, åndelige og kulturelle behov blandt patienter og pårørende

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

PERMANENT TOLKNINGSTJENESTE:
PERMANENCE SERVICE INTERPRÉTARIAT - ISM INTERPRÉTARIAT

OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
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GOOD PRACTICE
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Anden kontekst/situation:
Professionel/patient
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Professionel/professionel

Patient/familie

X

Andre aktører / relationer:

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV
X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV
X

For patienter og slægtninge med udfordringer og vanskeligheder med hensyn til at tale og forstå fransk, tilbyder ISM Interprétariat tolke- og
oversættelsestjenester. ISM Interprétariat har et kontor på Hospital Lariboisière i Paris, hvor tolke kan rekvireres. Tolkerne dækker flere sprog såsom
kinesisk, tyrkisk, arabisk, nogle afrikanske sprog mv. I dag har ISM Interprétariat ca. 330 tolke, der repræsenterer mere end 100 forskellige sprog og
dialekter.

Selvom ISM Interprétariat er placeret på Hospital Lariboisiére, kan tolkerne tilbyde deres tjenester til andre parisiske hospitaler eller endda til andre
dele af Frankrig til et fast gebyr.
VIRKNING/ OUTCOME Good practice effektmål for ISM Interprétariat er:
EFFEKTMÅL
• En bedre forståelse af patienters behov og tanker
• En bedre kommunikation mellem patient og læge. Dette øger også den gensidige tillid og baner vejen for mere kvalificerede diagnoser
METODE

GOOD PRACTICE
INDIKATORER

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

Den grundlæggende metodiske tilgang er, at når en patient, slægtninge eller det professionelle sundhedspersonale har behov for tolkning og
oversættelse, kan de anmode om ISM Interprétariat-tjenesten.

FRA ET
SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU
KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

ARBEJDSSTYRKE RACE LIGESTILLINGS STANDARD: WORKFORCE RACE
EQUALITY STANDARD (WRES) FOR THE NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS)
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Anden kontekst/situation: Workforce Race Equality Standard for the National Health Service (NHS) – Præstations Ledelsesværktøj
Professionel/patient

Professionel/familie
X

Professionel/professionel

Patient/familie

X

Andre aktører / relationer:

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV

X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Forskning og bevisindsamling tyder stærkt på, at mindre gunstig behandling af medarbejdere af afrikansk og etnisk minoritet (Black and Ethnic Minority
BME) i NHS organisationer, gennem dårlig erfaring eller muligheder, har stor indflydelse på den effektive drift af NHS samt har negativ indflydelse på
kvaliteten af den pleje alle patienter modtager. Det er netop derfor, at NHS Workforce Race Equality Standard (WRES) blev introduceret i 2015. WRES
søger omgående at undersøge for bedre at forstå, hvorfor det er, at BME-personale ofte får meget dårligere behandling end hvide medarbejdere på
arbejdspladsen, samt at facilitere lukningen af disse huller.
WRES-data leder NHS organisationer til at udvikle evidensbaserede handlingsplaner for løbende at forbedre ligestilling i arbejdsstyrken.
I sin enkleste form tilbyder WRES lokale NHS organisationer værktøjer til at forstå deres arbejdsstyrkes ligestillingspræstationer, herunder graden
af BME-repræsentation på øverste ledelses- og bestyrelsesniveau. WRES fremhæver forskellene mellem erfaring og behandling af hvide og BMEpersonale i NHS. Værktøjet hjælper organisationer med at fokusere på, hvor de er lige nu på denne dagsorden, hvor de skal være, og hvordan de
kan komme derhen.

VIRKNING/ OUTCOME WRES kræver, at NHS fonde skal selvvurdere op imod ni indikatorer. Fire af indikatorerne vedrører specifikt arbejdsstyrkedata; tre er baseret på data
EFFEKTMÅL
fra de nationale NHS personale undersøgelses spørgsmål, og et angår BME repræsentation i bestyrelser. WRES sigter mod at fremhæve forskelle
mellem erfaring og behandling af hvidt- og BME-personale i NHS med henblik på at lukke erfaringsforskellen i disse målinger. De ni WRES indikatorer
er:
Arbejdsstyrke
For hver af disse fire arbejdsstyrkeindikatorer sammenligner standarden målingerne for hvidt- og BME-personale:
1.

Andelen af BME-personale i Bands 8-9 (herunder bestyrelsesmedlemmer og ledende lægepersonale), sammenlignet med andelen
af BME-personale i den samlede arbejdsstyrke

2.

Den relative sandsynlighed for, at BME-personale udnævnes fra forhåndsudvælgelses lister sammenlignet med det hvide personale, der
udnævnes fra forhåndsudvælgelses lister tværs af alle stillinger

3.

Den relative sandsynlighed for, at BME-medarbejdere deltager i den formelle disciplinære proces i forhold til det hvide personale, der deltager i
den formelle disciplinære proces, målt ved indledning til en formel disciplinærundersøgelse

4.

Den relative sandsynlighed for, at BME-personale får adgang til ikke-obligatorisk uddannelse og CPD sammenlignet med hvidt personale

National NHS-personaleundersøgelses resultater
5.

For hver af disse fire medarbejderundersøgelses indikatorer sammenligner Standarden målinger for svarene for hvidt- og BME-personale for hvert
spørgeskemaspørgsmål, herunder procentdelen af personale, der oplever chikanering, mobning eller misbrug fra patienter, familie eller
offentligheden de sidste 12 måneder

6.

Procentdelen af personale, der oplever chikanering, mobning eller misbrug fra andet personale i de sidste 12 måneder

7.

Procentandel af personale, der tror på, at NHS organisationen giver lige muligheder for alle for karriereudvikling eller forfremmelse

8.

Har du i de sidste 12 måneder oplevet diskrimination på arbejdspladsen fra en af følgende:
Ledere/teamledere eller andre kolleger?

Bestyrelser
Opfylder Bestyrelsen kravet om bestyrelsesmedlems repræsentation?:
9.

Bestyrelser forventes bredt af repræsentere den befolkning, de tjener

METODE

Sammenlagt er WRES-indikatorerne ikke beregnet til at give et blueprint over, hvordan "godt" kan opnås; ikke desto mindre de giver den
nødvendige platform og retning, som både opmuntrer og hjælper NHS organisationer til:
•

Reducere forskellene i behandling og erfaring mellem hvidt- og BME-personale i NHS

•

Sammenligne ikke kun deres fremskridt med at reducere hullerne i behandling og erfaring mellem personalet, men også at sammenligne med
lignende organisationer ift. det overordnede niveau af sådanne fremskridt over tid

•

Identificere og træffe nødvendige genoprettende foranstaltninger vedrørende årsagerne til etniske forskelle i de målte resultater

For at hjælpe NHS organisationerne med at reagere på WRES Indikatorerne, er udviklet en række støttematerialer, der er stillet til rådighed for
lokale NHS organisationer; det drejede sig især om WRES Technical Guidance (teknisk vejledning), et ”oftest stillede spørgsmål” dokument og WRES
Reporting Template (rapporteringsskabelon).

GOOD PRACTICE
INDIKATORER FRA
ET SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• National lovgivning
• Politikker/politiske incitamenter
• Mangfoldighedscharter
• regulativer vedrørende ligestillings- og lige mulighedsorganer

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Et institutionelt mangfoldighedskodeks med overordnede værdier for mangfoldighedsledelse i sundhedssektoren
• En institutionel mangfoldighedsledelses politik med kvalitetsstandarder og instruktioner til ledelser på sundhedsområdet og personale
• Den obligatoriske brug af vurderingsværktøjer og foranstaltninger til mangfoldighedsledelse og interkulturelle kompetencer i organisationen
• En institutionel politik der sikrer etnisk-kulturel mangfoldighed blandt sundhedspersonalet

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

ØSTRIGSK NETVÆRK AF SUNDHEDSFREMMENDE HOSPITALER OG
SUNDHEDSINSTITUTIONER: ÖSTERREICHISCHES NETZWERK GESUNDHEITSFÖRDERNDER KRANKEN HÄUSER UND GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN (ONGKG)
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Anden kontekst/situation: Ledelse, personaleudvikling, outreach til patienter
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INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV

VIRKNING/ OUTCOME Netværket er en underafdeling af WHO-netværket “Health Promoting Hospitals and Health Services”, HPH (”Sundhedsfremmende sygehuse og
EFFEKTMÅL
sundhedsydelser”), der blev initieret i 1996. Det har 29 medlemsinstitutioner. Netværket har til formål at støtte hospitaler og sundhedsinstitutioner til
yderlig at fremme sundhedsfremmende ydelser på institutionelt plan. Sundhedsfremmelse er rettet både mod patienter og personale, der arbejder i
sundhedsinstitutionerne. Ydelserne rettes mod alle samfundets borgere og øger adgangen til sundhedsvæsenet. Den institutionelle orientering mod
sundhedsfremme er konceptualiseret som en foranstaltning til forbedring af kvaliteten. Støtte gives primært på 3 områder:

METODE

• Information og netværksarbejde
• Forskning og udvikling samt uddannelse og efteruddannelse
• Implementering af sundhedsfremmende aktiviteter på institutionelt plan
Da netværket har mange medlemsinstitutioner, er det svært at beskrive dets indflydelse og udfald på et generelt niveau. Det kan dog konstateres, at
netværket lykkes med at yde information og støtte til sine medlemmer samt med at skabe opmærksomhed mod sundhedsfremme omkring
kvalitetsdimensionen af sundhedsinstitutionerne. Blandt medlemsinstitutionerne er et stort antal foranstaltninger blevet implementeret (dog ikke alle
foranstaltninger på alle institution):

• Kønssensitivitet og transkulturel sundhedsfremme for mandlige hushjælpere
• Vold mod personale
• Generationsbalance: Arbejdsglæde i alle livsfaser
• Lægekonsultation for migranter
VIRKNING/ OUTCOME Gennemførelsen af sundhedsfremme som organisationsprincip er udformet som en struktureret proces med henblik på organisatorisk forandring.
EFFEKTMÅL
Netværket har defineret hovedstrategier, implementeringsstrategier, standarder og skridt, der skal tages for at gennemføre de sundhedsfremmende
elementer på en institution. Netværkets arbejde er baseret på de vigtigste WHO dokumenter samt Donabedians kvalitetsbegreb. Netværket tilbyder
materiale og tekster om, hvilke institutionelle forandringsprocesser sundhedsfremme kan baseres på. Det tilbyder ligeledes undervisning og workshops
om specifikke emner, såsom aldersvenlige hospitaler. Og det afholder konferencer med hovedtalere og medlemmer hvert år, hvor relevante spørgsmål
diskuteres. Alle medlemmer modtager en værktøjskasse med testede værktøjer og materialer, der omfatter et spørgeskema vedrørende hvilke kriterier,
der udgør en migrant-venlig institution, samt retningslinjer og selvvurderingsværktøjer i forhold til sundhedsfremme og bæredygtighed mv.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• National lovgivning
• Politikker/politiske incitamenter
• Forbundsministeriet for Sundheds støtte til sundhedsfremme

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Implementeringsstrategier, standarder og skridt, der skal tages af sundhedsinstitutionerne
• Praksis beskriver et netværk, der omfatter initiativer og kontekstmæssige foranstaltninger på flere niveauer

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Ibid.

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

ENVOLUDIA IMC POLYHANDICAP YDELSER TIL FAMILIER:
ENVOLUDIA UNE ASSOCIATION DE FAMILLES

OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
DENNES
GOOD PRACTICE
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Anden kontekst/situation: Globale institutioner for børn, teenagere og voksne med handicap
Professionel/patient
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X
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X

Patient/familie

X

Andre aktører / relationer:

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV

X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Envoludia er resultatet af sammenlægningen af GIMC og Apetreimc, med henblik på at danne en familiesammenslutning. Associeringen tilbyder
ydelser til børn, teenagere, voksne med cerebralt og fysisk handicap. Foreningen, med 17 institutter i Paris, har til formål at tilbyde handicappede børn
og voksne en chance for et liv, der så vidt muligt er indrettet som generelle levevilkår.

VIRKNING/ OUTCOME Envoludia har således til formål at styrke borgernes kapacitet ved at fremme socialisering, uddannelse og pleje. I stedet for kun at fungere på et niveau
EFFEKTMÅL
forsøger Envoludia at levere en global anordning til at hjælpe disse personer.
Formålet er også at støtte både familier under familiepleje til handicappede børn, såvel som i tvivlsspørgsmål om børns kapacitet og livsperspektiver,
samt andre grundlæggende udfordringer som forældre og familier med handicappede børn kan stå overfor. Ved at hjælpe børnene, når de er unge, er
målet at skabe det bedst mulige udviklingsmiljø, der fokuserer på børnenes ressourcer og kapacitet lige fra den grundlæggende faglige forståelse, til
det perspektiv, at handicap ikke er en grund til at udelukke børn og voksne i at udvikle deres potentialer
Ved at inddrage familier i lærings- og udviklingsprocesserne styrker institutionerne den overordnede sammenhæng og den fælles tilgang i alle børns
relationer.

METODE

Envoludia omfatter 21 lokationer og 5 afdelinger med 460 medarbejdere og 600 plejere. På grund af offentlig finansiering formår associeringen at
engagere mange erhverv inden for en række professionelle domæner.
Inden for institutionerne har børnene som led i uddannelsen adgang til kulturelle aktiviteter, sport, uddannelsesaktiviteter og sundhedsydelser
(rehabilitering, diagnosticering mv.).
Desuden har hver af institutterne oprettet et sociallivsråd til forbedring af børns aktiviteter og miljøer. Hver institution har også en særlig kommission
til supervision af medarbejderne i gennemførelsen af projekter mv.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

•
•

Associeringen støttes økonomisk af "la CAF"
FEHAP forvalter den nationale kollektive overenskomst, som associeringen er tilknyttet

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

•
•
•
•

Associeringen bygger på et institutionelt mangfoldighedskodeks med overordnede værdier for mangfoldighedsledelse
Associeringen anvender en mangfoldighedsledelsespolitik med kvalitetsstandarder og instruktioner for både ledelse og personale
Associeringen anvender regler om handicapvenlig adgang til fysiske miljøer
Associeringen har procedurer for systematisk inddragelse af familiemedlemmer i behandlingen

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND
OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
DENNES
GOOD PRACTICE
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X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Oasis-projektet er en special organiseret danskundervisning for traumatiserede voksne flygtninge og indvandrere, som på grund af traume, tab og
psykofysiske lidelser ikke kan deltage i en almindelig uddannelse. Oasis er udviklet og lanceret af sprogcenteret CLAVIS Sprog og Kompetence.
Selvom det overordnede mål er deltagernes sprogindlæring, spiller deres særlige symptomer og lidelser en vigtig rolle for uddannelsesinstitutionen.
Uddannelses- og læringsprocesserne arrangeres i små grupper af lærere, som, ud over den danske sprogundervisning, er specialiseret i traumer og
disses konsekvenser for deltagerne såvel som for deres familier (sekundær traumatisering).
VIRKNING/ OUTCOME Succeskriterierne og indikatorerne er formelt forbundet med de generelle krav til dansk sprogindlæring. Personalet og deltagerne beskriver
EFFEKTMÅL
fremskridtene gennem et særligt vurderingssystem med progressionsmålinger. Vurderingerne er baseret på en holistisk forståelse af recovery
processen.
Oasis-projektet kan beskrives som et rehabiliteringstilbud, hvor recovery metoder er tæt knyttet til sproglig uddannelse, kulturel og social
METODE
forståelse, ”håndholdte” individuelle praktikophold på arbejdspladser samt professionelt fokus på sundhedsmæssige problemer såsom
søvnproblemer, depression, angst mv. Deltagerne får indsigt i, hvordan psykofysiske problemer kan forhindre alle former for læring. Trin for trin
opnår de metoder til at håndtere sådanne problemer og udfordringer forbundet med trauma.
Oasis-personalet arbejder tæt sammen med lokale og kommunale myndigheder som f.eks. læger, sundhedscentre, socialarbejdere, boligforeninger,
Frivillige foreninger mv. Den tværfaglige tilgang og metodik kan således ses som en slags samproduktion. Endvidere spiller det fysiske miljø en vigtig rolle

i deltagernes recovery proces. Oasis-projektet udøves på forskellige lokationer og faciliteter udenfor sprogcenterets generelle adresser. Rummene er
designet til små teams med køkkenadgang, fælles spisestue, afslapning og hvilerum, rådgivningslokaler mv.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER FRA
ET SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU
KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• National lovgivning med hensyn til obligatorisk sprogindlæring og integration
• Nationale politikker og politiske incitamenter, især hvad angår sprogindlæring, men også om socialpsykiatriske incitamenter ift. recovery blandt
psykisk sårbare og traumatiserede migranter og indvandrere
• Politisk og juridisk ramme for kommunal integrationsindsats

Denne good practice er baseret på:
• Levering af og adgang til behandling på andre sprog end nationalsprog – for patienter og slægtninge
• Levering af og adgang til særlige interkulturelle outreach aktiviteter
• Den faglige bevidsthed om kulturelle forskelle i opfattelsen af død, sygdom, sundhed, behandling og helbredelse mv.
• Den faglige bevidsthed om religiøse, åndelige og kulturelle behov blandt patienter og slægtninge

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
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GEORGE ELLIOT HOSPITAL – KULTUREL DIABETES YDELSE
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Anden kontekst/situation: Levering af kulturelt hensigtsmæssige Diabetes ydelse
Professionel/patient
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X
Andre aktører / relationer:

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV
X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Denne ydelse leveres af George Eliot Hospital og har været i gang i en årrække. Tjenesten sigter efter at støtte borgere fra de mindre og
mellemstore etniske (BME) samfund i håndteringen af deres diabetes, særligt omkring ramadanmåneden. Medicinsk personale besøger lokale
samfundsgrupper og moskeer for at levere meddelelser vedrørende fasten, når man har diabetes, og hvordan man gør fasten sikker som
diabetiker. Disse beskeder bliver leveret af læger og praktiserende sygeplejersker gennem:

• Levering af foredrag i sydasiatiske sprog med muligheder for spørgsmål
• Information via DVD / sprog tilpassede skriftlige materialer
VIRKNING/ OUTCOME Diabetes type 2 er meget høj i sydasiatiske samfund, og dette tal stiger hele tiden. Borgere fra sydasiatiske samfund kæmper for at klare denne
EFFEKTMÅL
langsigtede tilstand, og dette kan resultere i hyppige besøg hos lægen og endda indlæggelse på hospitaler.

METODE

Denne ydelse er rettet mod lokale sydasiatiske samfund og har til formål at sætte patienterne i stand til at klare deres tilstand og reducere antallet af
besøg hos lægen og reducere antallet af dage på hospitalet.
Tjenesten er udviklet som reaktion på stigende antal af type 2 diabetes i BME samfund. Nationalt, mellem 2009/10 og 2011/12, har der været en 21%
stigning i antallet af personer fra BME-samfund med type 2 diabetes. Der var en stigning på 14% i samme periode for den hvide befolkning. Derudover er
sydasiatiske borgere 6 gange mere tilbøjelige til at blive diagnosticeret med diabetes end deres hvide medborgere. Afro-Caribiske samfund er 5 gange

mere tilbøjelig til at blive diagnosticeret med sygdommen. Ydelsen adresserer disse udfordringer ved at nedbryde barrierer for adgang til information om T
diabetes i BME-samfund på en kulturelt følsom måde.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Sundhedsfremme der støttes af Forbundsministeriet for Sundhed

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU
KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Implementeringsstrategier, standarder og skridt, der skal tages af sundhedsinstitutionerne
Denne good practice er baseret på:
• Levering af og adgang til behandling på andre sprog end nationalsprog – for patienter og slægtninge
• Levering af og adgang til særlige interkulturelle outreach aktiviteter
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INTERKULTURELLE MEDIATORER: MEDIATRICES INTERCULTURELLES
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INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV

Denne good practice adresserer behandlingen af indlagte borgere på det offentlige hospital Robert DEBRE (Paris, 19e). Hospitalet er specialiseret i
pædiatri.
Hospitalet er beliggende i et kvarter karakteriseret ved en høj etnisk-kulturel mangfoldighed. Således modtager og behandler hospitalet børn, hvis
forældre i mange tilfælde ikke flydende behersker det franske sprog. Samtidig er forældrene ikke bekendt med landets medicinske procedurer.
Grundet disse udfordringer, besluttede hospitalet at engagere 4 mediatorer for at lette kommunikationen mellem det medicinske personale og
familierne.
Det første mål er at sikre, at både patienter og familiemedlemmer – børn og deres forældre – er velinformerede om alle procedurer og
behandlingsplaner mv. under indlæggelsen. Det andet mål er at sikre, at medicinsk personale og familier er i stand til at kommunikere og være
gensidigt opmærksomme på kulturelle forskelle og udfordringer hvad angår begreber om død, medicinske traditioner, behandlingsmetoder mv.
Disse mediatorer er i stand til at kommunikere og facilitere en bred vifte af sprog og dermed opbygge en sproglig og kommunikativ brobygning
mellem sundhedspersonale og lægen, hvor sidstnævnte ofte er travlog ikke helt bevidst om kommunikationsproblemerne i møderne med etniske
minoritetsbørn og forældre.

‘’

VIRKNING/ OUTCOME Denne mediator-praksis har eksisteret i mere end 16 år og har gennem sin lange eksistens vist sig at have en positiv og vellykket indvirkning på samspillet
EFFEKTMÅL
mellem sundhedspersonale og etniske minoritetspatienter og slægtninge. Mediator-praksissen repræsenterer således en stærk interkulturel værdi for
både hospitalet, patienterne, familie og pårørende ved at give sikkerhed for, at hver patient bliver tilbudt en ordentlig opmærksomhed og muligheder for
forklare hende eller hans følelser, smerte, frygt.
Derudover giver mediator-praksissen en sikker og indbydende atmosfære og miljø for patienter og pårørende med sproglige udfordringer, hvilket også
letter diagnoseprocessen.

METODE

Opsummerende, er alle personer, der er involveret i hospitalsindlæggelse, diagnose og behandlingsproces, omfattet af denne good practice –
herunder sundhedspersonalet, de unge patienter og deres familier.
I situationer, hvor det er nødvendigt og passende, kan mediatorerne være til stede i alle møder mellem migrantfamilier og det medicinske personale.
Procedurerne for tilstedeværelse af mediatorerne afgøres fra sag til sag, når dette efterspørges af det medicinske personale eller familierne.
Mediator-praksissen kan også omfatte eksterne procedurer og administrative krav, når familierne ikke er bekendt med det franske system.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER FRA
ET SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

‘’

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU
ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

•
•
•
•

Praksissen repræsenterer et institutionelt adfærdskodeks og overordnede værdier for mangfoldighedsledelse på hospitalet
Praksissen repræsenterer institutionelle regler om levering og adgang til professionel tolketjeneste
Praksissen repræsenterer institutionelle regler om patienters adgang til at udøve religiøse / åndelige / kulturelle behov
Praksissen repræsenterer institutionelle procedurer for inddragelse af patienter og familier i plejeplaner og behandlingsprocesser

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

•
•
•

Praksissen repræsenterer en institutionel procedure for at give adgang til behandling på andre sprog end nationalsproget
Praksissen afspejler den faglige bevidsthed om kulturelle forskelle i opfattelsen af død, sygdom, sundhed, behandling, helbredelse mv.
Praksissen afspejler den faglige bevidsthed om religiøse / åndelige / kulturelle behov hos patienter og familiemedlemmer
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WIBEG – VI LEVERER SUNDHEDSVEJLEDNING:
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Anden kontekst/situation: Indvandrerkvinder fra landdistrikter fra Tyrkiet eller Afghanistan
Professionel/patient

Professionel/familie

Tolkningstjeneste

X

Professionel/professionel

Patient/familie

X
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PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Wibeg-projektet blev indledt af en vejledningsgruppe i by Wien og har til formål at få adgang til indvandrerkvinder fra Tyrkiet gennem
sundhedsworkshops. Projektgruppen udviklede materiale på tysk med mange billeder og historier om psykisk sundhed, ernæring og fysisk velvære.
Materialet blev brugt i flere små workshops grupper med 5-8 kvinder fra Tyrkiet for at initiere ændringer i deres sundhedsadfærd.

Dette bliver (stadig) faciliteret af sundhedsvejledere, der selv er fra Tyrkiet, men som taler tysk med kvinderne. I alle tilfælde blev de tyrkiske kvinder
empowered til at få adgang til det østrigske sundhedsvæsen – også i forbindelse med udflugter og som støtte til at finde en læge eller besøge et
sundhedscenter. I 2015 blev projektet overført til flere landdistrikter i Østrig, hvor det også blev målrettet afghanske kvinder. Overføringen af Wibegprojektet implementeredes i 2017 af Caritas Wiener Neustadt. Det er en inkluderende og funktionel måde at tiltrække migrant- og/eller
flygtningekvinder til sundhedssystemet, hvor fokusset på sundhedsvejlederens mæglingsrolle er af afgørende rolle for projektets succes.
VIRKNING/ OUTCOME Resultaterne hidtil er: 11 kvindegrupper fra 7 landdistrikter indtil nu. Når de er etablerede, er grupperne permanente. Pt. når projektet ud til ca. 80
EFFEKTMÅL
kvinder. De afghanske kvinder har kort eller ingen uddannelsesmæssig baggrund (22 ud af 30 har ingen grundskole). De tyrkiske kvinder er for det
meste husmødre og har ingen egen indkomst.
Projektets virkning er blevet målt gennem en kvalitativ evaluering. sundhedsworkshopsene har ført til: Dybe samtaler, hvor kvinderne oplever deres
første kontakt med østrigske kvinder, empowerment, reduktion af social isolation, kendskab til det land oh lokalsamfund de bor i mv.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER FRA
ET SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

METODE

Wibeg-projektet arbejder med skriftligt materiale om sundhed, som er let forståeligt og illustreret med historier, grafer og billeder. Den primære
kontaktperson for indvandrerkvinder er sundhedsvejlederne, som selv kommer fra en indvandrergruppe, men er uddannet i førende sundhedsworkshops.
Deres rolle er krævende og fordrer meget tid, empati, medfølelse og forståelse af den faglige rolle som vejledere.

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Politikker og politiske incitamenter

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Et institutionelt mangfoldighedskodeks med overordnede værdier for mangfoldighedsledelse i en sundhedsorganisation
• Institutionelle regler om levering og adgang til skriftlig information på flere sprog
• Institutionelle regler om brugervenlig/handicapvenlig adgang til bygninger og fysiske miljøer i sundhedsvæsenet
• Et institutionelt og tværfagligt samarbejde med religiøse/åndelige/kulturelle interessenter og eksperter
• En institutionel politik for levering af etnisk/kulturel mangfoldighed blandt sundhedspersonalet

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Levering af og adgang til behandling på andre sprog end nationalsprog – for patienter og slægtninge
• Levering af og adgang til særlige interkulturelle outreach aktiviteter

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

INDVANDRERMEDICINSK KLINIK

OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
DENNES
GOOD PRACTICE

Lokale
sundheds
center

Hjemmepl
ejen

Ambulant
behandlings
tjeneste

DANMARK
GP eller
special
doktor

Plejehjem

Kommunale NGO’er
sundheds& private
myndigheder sundhedsprojekter

Hospitals
sektor

Skadestue

Medicinsk
afdeling

Kirurgisk
afdeling

Psykiatrisk
afdeling

Hospice

X
Andre sundhedsydelser og -sektorer:
Hospitals adgang

Akut behandling

Lægebehandling
inkl. GP

Uddannelse / Praktik / Terminal sygdom
Træning

Kollegialt samarbejde

Modtagelse af
flygtninge

Tolkningstjeneste

X
Anden kontekst/situation:
Professionel/patient

Professionel/familie
X

X

Professionel/professionel
X

Patient/familie

Andre aktører / relationer:

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV
X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV
X

Borgere, der tilhører etniske minoriteter med divergerende sproglige, sociale og kulturelle mønstre og komplekse patologier, møder ofte
vanskeligheder i sundhedssystemet. De ordinære hospitalsafdelinger har ikke interkulturel ekspertise til at håndtere patienter med komplicerede
sundhedsproblemer og sprogbarrierer. Indvandrermedicinsk Klinik blev etableret i 2008 som en specialiseret afdeling på Odense Universitetshospital
med følgende hovedfunktioner:
• En systematisk undersøgelse af komplicerede og langsigtede sundhedsproblemer blandt etniske minoritetspatienter med sprogbarrierer
• Supervision med andre sundhedspersonale/afdelinger for at udvikle hensigtsmæssig interkulturelle kommunikative kompetencer
• Identifikation af de svage punkter i sundhedssystemet ved at undersøge mislykkede behandlingsforløb
• Levering af uddannelse, systematisk udvikling af kompetencer og forskning
VIRKNING/ OUTCOME Indvandrermedicinsk Klinik har behandlet ca. 1000 patienter. Behandlingen og virkningerne er vel dokumenterede, både af klinikken selv og af eksterne
EFFEKTMÅL
eksperter. Klinikken er blevet tildelt flere præmier. I 2013 gav klinikken anledning til etablering af en lignende indvandrermedicinsk klinik i
hovedstadsområdet på Hvidovre Hospital.
METODE
En grundig undersøgelse af patientens funktionelle niveau udføres i samarbejde med patientens egen læge samt en læge og sygeplejerske fra
Indvandrermedicinsk Klinik, en socialrådgiver og en koordinator, som skal koordinere behandlingsforløbet med forskellige eksperter og afdelinger.
Tilstrækkelig tid tildeles komplicerede interviews med brug af tolke. Kliniske farmaceuter er inkluderet i processen, fordi mange etniske
minoritetspatienter har svært ved kontrollere deres brug af medicin på grund medicinens forandringskarakter: Farve, størrelse og styrke af piller,

form og farve på pakker mv.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• En politisk ramme for et mangfoldighedscharter

ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Institutionelle regler om levering og adgang til skriftlig information på flere sprog
• Institutionelle regler om patienters adgang til at udøve religiøse, åndelige og kulturelle behov
• Et institutionelt og tværfagligt samarbejde med religiøse/ åndelige/kulturelle interessenter og eksperter
• En institutionel politik for at sikre etnisk-kulturel mangfoldighed blandt sundhedspersonalet
• Institutionelle procedurer til systematisk at involvere patienter og familiemedlemmer i plejeplaner og behandlingsprocesser

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• Leveringen af og adgang til behandling på andre sprog end nationalsprog for patienter og slægtninge
• En løbende træning i interkulturel kommunikation for sundhedspersonale
• Leveringen af og adgang til særlige interkulturelle outreach aktiviteter
• Den faglige bevidsthed om kulturelle forskelle i opfattelsen af død, sygdom, sundhed, behandling og helbredelse mv.
• Den faglige bevidsthed om religiøse, åndelige og kulturelle behov blandt patienter og slægtninge

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

DETA-MED – INTERKULTUREL PLEJE:
DETA-MED – KULTURSPEZIFISCHE PFLEGE

OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
DENNES
GOOD PRACTICE

Lokale
sundheds
center

Hjemme
plejen

Ambulant
behandlings
tjeneste

GP eller
special
doktor

TYSKLAND (INDSAMLET AF DEN DANSKE PARTNER)
Plejehjem

Kommunale NGO’er
sundheds& private
myndigheder sundhedsprojekter

X

Hospitals
sektor

Skadestue

Medicinsk
afdeling

Kirurgisk
afdeling

Psykiatrisk
afdeling

Hospice

X

Andre sundhedsydelser og -sektorer:
Hospitals adgang

Akut behandling

Lægebehandling
inkl. GP

Uddannelse / Praktik / Terminal sygdom
Træning

Kollegialt samarbejde

Modtagelse af
flygtninge

Tolkningstjeneste

X
Anden kontekst/situation: Interkulturelt tilpasset sundhedspleje, herunder terminalpleje
Professionel/patient

Professionel/familie
X

Professionel/professionel

X

Patient/familie

X

Andre aktører / relationer:

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV
X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Deta-Med blev grundlagt i 1999 for at levere kulturspecifikke sundhedsydelser til patienter med muslimsk baggrund. Deta-Med har 7 sundhedscentre i
forskellige dele af Berlin. Et center er specialiseret i ældre patienter. Deta-Med starter endvidere et hospice i Berlin. Deta-Med leverer interkulturel
uddannelse til de 250 ansatte. Deta-Med samarbejder med et universitet, og eleverne kan skrive deres afhandling på Deta-Med. Nare Yesilyurt,
grundlæggeren af Deta-Med, er en kendt speaker på konferencer og har fået tildelt flere præmier. Den kulturelle baggrund er en meget vigtig del af
tilrettelægningen af behandlingen. Deta-Med tager sig af og behandler patienterne i overensstemmelse med deres kulturelle behov og opfattelser af
sygdom og sundhed. Fx i betragtning af, at begreber om skæbne, sort magi, onde øjne mv. anses for at forårsage sygdom. Hvis patienter og slægtninge
insisterer, er traditionelle helbredere tilladt i klinikken.
VIRKNING/ OUTCOME Gennem den kulturspecifikke pleje bliver omsorgspersoner blandt familiemedlemmer (især kvinder) i deres daglige pleje af patienten støttet og lettet.
EFFEKTMÅL
"Import brudene" får mulighed for at deltage i et tysk kursus finansieret af Deta-Med samt jobsøgningskurser og nødvendig socialforsikring for at blive
integreret i Tyskland uden at være afhængig af socialhjælp og eller deres ægtemænd. Dem der ikke havde mulighed for at tage uddannelse i en ung alder,
får tilbudt mulighed for at udføre en uddannelse med fuld løn indenfor ældrepleje. Deta-Med arbejder målrettet og ønsker at bidrage til at reducere
fordomme mod enlige forældre og studerende uden færdiggjort uddannelse.

METODE

I forbindelse med aktivering og mobilisering af pleje arbejder Deta-Med i overensstemmelse med den ressourceorienterede model af Monika
Krohwinkel samt principperne om kulturspecifik kropspleje og dødsstøtte, som Deta-Med har udviklet over tid. Vigtige byggesten i modellen er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At opretholde kommunikation
At bevæge og bruge kroppen
Opretholde vitale funktioner
Vedligeholde grundlæggende kropspleje
At spise og drikke
At tage tøj på
At hvile og sove
At holde sig beskæftiget
At føle og opføre sig som en person
At sikre de sociale aspekter af livet mv.

Modellen med aktivering og mobilisering af pleje hjælper med at træne og vedligeholde færdigheder og evner.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU
ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU
KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

Denne good practice er baseret på:
• National lovgivning

Denne good practice er baseret på:
• Levering af og adgang til behandling på andre sprog end nationalsprog – for patienter og slægtninge
• Den løbende uddannelse i interkulturel kommunikation for sundhedspersonale
• Levering af og uddannelse af specielle interkulturelle eksperter i sundhedssystemet
• Levering af og adgang til særlige interkulturelle outreach aktiviteter
• Den faglige bevidsthed om kulturelle forskelle i opfattelsen af død, sygdom, sundhed, behandling og helbredelse mv.
• Den faglige bevidsthed om religiøse, åndelige og kulturelle behov blandt patienter og slægtninge

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND
OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
DENNES
GOOD PRACTICE

BYDELSMØDRENE
Lokale
sundheds
center

DANMARK

Hjemmepl
ejen

Ambulant
behandlings
tjeneste

GP eller
special
doktor

Plejehjem

Kommunale NGO’er
sundheds& private
myndigheder sundhedsprojekter

Hospitals
sektor

Skadestue

Medicinsk
afdeling

Kirurgisk
afdeling

Psykiatrisk
afdeling

Hospice

X
Andre sundhedsydelser og -sektorer:
Hospitals adgang

Akut behandling

Lægebehandling
inkl. GP

Uddannelse / Praktik / Terminal sygdom
Træning

Kollegialt samarbejde

Modtagelse af
flygtninge

Tolkningstjeneste

X

X

Anden kontekst/situation: Træning af indvandrerkvinder i grundlæggende sundhedspleje og introduktion til ydelser i det danske sundhedsvæsen
Professionel/patient

Professionel/familie

Professionel/professionel

Patient/familie

Andre aktører / relationer: Peer-to-Peer model, hvor indvandrerkvinder efter en særlig uddannelse træner andre indvandrerkvinder

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV
X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

"... Hvis du uddanner en mand, uddanner du en mand. Men hvis du uddanner en kvinde, uddanner du hele familien ... " (nordafrikansk ordsprog brugt af
grundlæggerne af Bydelsmødrene i Danmark).
Bydelsmødrene er en landsdækkende frivillig organisation for etniske minoritets kvinder. Organisationen blev grundlagt i 2007, inspireret af en lignende
organisation i Berlin (Stadtteilmütter), og i dag er der omkring 40 lokale grupper over hele landet. Organisationen Bydelsmødre består af kvinder med
etnisk minoritetsbaggrund, der yder støtte, vejledning og coaching til kvinder med tilsvarende baggrund, som lever i socio-kulturel isolation i såkaldte
"parallelsamfund/ghettoer". Hovedfunktionen er, at bydelsmødrene styrker kvinderne ved at øge deres forståelse for det danske samfund og de sociale
ydelser, de har ret til som borgere.
Bydelsmødrene gennemgår en grundlæggende uddannelse, før de starter deres egen uddannelsesaktiviteter og vejledning. En central del af pensum er
en sundhedsuddannelse for at muliggøre, at kvinderne fungere som brobyggere og mediatorer mellem andre indvandrerkvinder og sundhedssystemet.
Da de selv tilhører den etniske minoritetsbefolkning, anerkendes de af andre indvandrerkvinder, som ikke nødvendigvis har tillid til de offentlige
myndigheder, sundhedsvæsenet, de sociale myndigheder mv.
•

Bydelsmødrene har en enestående position som brobyggere, fordi de er anerkendt og har adgang til isolerede minoritetssamfund, hvor offentlige

myndigheder generelt ikke har adgang til og ingen kontakt har med

IMPACT/ OUTCOME
MEASURES
METHODOLOGY

Effekten af Bydelsmødrene er blevet evalueret flere gange for både kvalitative og kvantitative indikatorer. For nylig er den økonomiske effekt af
organisationen og dens indsats blevet undersøgt for at vurdere konsekvenserne for det danske velfærdssystem. Mhtconsult har også analyseret og
evalueret Bydelsmødrene (2011, 2012 og 2015).
Gennem træningssessioner underviser bydelsmødrene andre indvandrerkvinder om:
• Det danske sundhedsvæsenets struktur og organisation
• Lokale sundhedsydelser og hvor man kan finde dem
• Sundhedsmæssige spørgsmål som sund mad og ernæring, sundhed og kropslige problemer, seksualitet, fysiske og psykiske problemer mv.
Bydelsmødrene underviser det lokale sundhedsvæsen og sociale myndigheder om:
• Etniske minoritetskvinders behov for sundhedsydelser
• Håndteringen af udfordringer og barrierer i de interkulturelle møder med minoritets kvinder og deres familier
Endvidere sørger bydelsmødrene også for kontakter mellem kvinderne, sundhedsmyndighederne, praktiserende læger og lokale aktører fra
civilsamfundet – fx Boligforeninger – for at sikre en holistisk tilgang til velfærdsydelserne. Således er bydelsmødrene baseret på
samproduktionsprincippet, dvs. et samarbejde mellem offentlige, private og frivillige aktører for at levere velfærdsydelser, som er relevante og
behovsorienterede sundhedsløsninger for isolerede borgere.

GOOD PRACTICE
INDIKATORER FRA
ET SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITICAL
/LEGAL LEVEL
ORGANISATIONAL/
INSTITUIONAL LEVEL
COMMUNICATION
/COMPETENCE LEVEL

Denne good practice er baseret på:
• Leveringen af og adgang til behandling på andre sprog end nationalsprog – for patienter og slægtning
• Leveringen af og adgang til særlige interkulturelle outreach aktiviteter

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION
TITEL OG
LAND

DEN MOBILE INTERKULTURELLE KONSULTATIONS ENHED:
UNITE MOBILE CONSULTATION INTERCULTURELLE

OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
DENNES
GOOD PRACTICE

Lokale
sundheds
center

Hjemmepl
ejen

Ambulant
behandlings
tjeneste

GP eller
special
doktor

X

FRANKRIG

Plejehjem

Kommunale NGO’er
sundheds& private
myndigheder sundhedsprojekter

X

Hospitals
sektor

Skadestue

Medicinsk
afdeling

Kirurgisk
afdeling

Psykiatrisk
afdeling

Hospice

X

Anden kontekst/situation:
Hospitals adgang

Akut behandling

Lægebehandling
inkl. GP

X

Uddannelse / Praktik / Terminal sygdom
Træning

Kollegialt samarbejde

X

Modtagelse af
flygtninge

Tolkningstjeneste

X

X

Anden kontekst/situation:
Professionel/patient

Professionel/familie
X

Professionel/professionel

Patient/familie

X

Andre aktører / relationer

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV

X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Denne praksis blev lanceret i september 2008 af Serge Bouznah som en mobil konsultations enhed, der sigter mod at støtte og fremme
kommunikationen mellem medicinsk personale og patienter med kroniske sygdomme.
En gruppe medicinske fagfolk med speciale i interkulturelle spørgsmål cirkulerer blandt forskellige hospitaler for at hjælpe patienter med behov for
interkulturelle mediatorer. Det mobil team består af sundhedspersonale med erfaring fra både medicinske og sociale domæner, såsom læger,
sygeplejersker, psykologer mv. Det mobile interkulturelle team understøtter og superviserer desuden medicinske fagfolk i situationer, hvor
medarbejderne konfronteres med kulturelle eller sproglige udfordringer i møderne og kommunikationen med patienterne.

Den mobile konsultations enhed blev integreret på 8 hospitaler i Paris i 2008 som det første tværfaglige team, der bygger på både kliniske,
terapeutiske, antropologiske og videnskabelige færdigheder og kompetencer.
VIRKNING/ OUTCOME En af enhedens vigtige indvirkninger er, at patienter, der tidligere blev overført fra en medicinsk institution til den anden som en del af deres
EFFEKTMÅL
behandlingsplaner, får den rette opmærksomhed og behandling på blot et hospital. Patienterne forbliver på ét sted, alt imens mobilenheden kan
tilbyde forskellige former for behandling og pleje, i stedet for at flytte patienterne fra et medicinsk behandlingssted til et andet. Ud fra erfaring
forbedrer dette helbredelsen for de fleste patienter.

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION

METODE

GOOD PRACTICE
INDIKATORER
FRA ET
SUNDHEDSSEKTOR
PERSPEKTIV

POLITISK
/ JURIDISK NIVEAU
ORGANISATORISK/
INSTITUTIONELT
NIVEAU
KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

Ved at lette kommunikationen mellem medicinsk personale, patienter og deres familier leverer og sikrer mobilenheden en bedre forståelse blandt
patienter med hensyn til deres sygdomme, diagnoser og perspektiver for behandling mv. Således bidrager mobilenheden også til forbedring af faglig
indsigt i patienters lidelser og symptomer og dermed forbedring af diagnoseprocessen og behandlingsplanlægningen. Disse situationer afspejler ofte
hvordan sundhedspersonale kan lære af indvandrerpatienter og forskellige kulturelle tilgange til sygdomme og diagnoser mv.
Når sundhedspersonale oplever, at de har særlige udfordringer i diagnosticeringsprocessen på grund af sproglige og kulturelle problemer, kan de ringe
til mobilenheden. Når de interkulturelle enhedsmedlemmer er involveret, leverer de en samarbejdsproces, hvor både patienter, familiemedlemmer,
lokale læger og andet medicinsk personale er sammen om symptoms analyse og mulige diagnoser mv.
• Praksissen afspejler et politisk incitament, idet den vandt en APICIL Foundation-pris i 2008
• Praksissen leverer institutionelle regler for tilgængeligheden af en professionel tolketjeneste
•
•
•

Praksissen giver adgang til behandling på andre sprog end nationalsproget for patienter og slægtninge
Praksissen leverer uddannelse af specielle interkulturelle eksperter i sundhedssystemet
Praksissen øger professionel bevidsthed om kulturelle forskelle i opfattelsen af død, sygdom, sundhed, behandling og helbredelse mv.

TITEL OG
LAND

ETNO-PSYKIATRISK KLINIC - MEDICINSK AMBULATORI FOR MIGRANTER: SERVIZIO DI ETNOPSICHIATRIA – AMBULATORIO DI MEDICINA DELLE
MIGRAZIONI

OMRÅDE,
KONTEKST OG
RELATIONER I
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GOOD PRACTICE
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X
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Patient/familie

X

Andre aktører / relationer:

KORT
BESKRIVELSE
AF GOOD
PRACTICE

MANGFOLDIGHEDSLEDELSE/ORGANISATORISK LÆRINGS PERSPEKTIV

INTERKULTUREL KOMMUNIKATION/KOMPETENCE LÆRINGS PERSPEKTIV
X

PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Policlinico Hospitalets etno-psykologiske service blev etableret i 2008 og blev implementeret mellem 2010 og 2012. Servicen er en del af ”migration
medicinsk” afdelingen på hospitalet, men er ikke en fuldstændig del af hospitalets struktur. Servicen betragtes snarere som et projekt. For hele året
2016 blev servicen finansieret af Fondazione Migrantes (Caritas).
Målgruppen for denne tjeneste består hovedsagelig af migranter, der beværtes af dedikerede modtagelsesfaciliteter. Endvidere findes også er en
generation to af migranter.
Mange af patienterne er i udviklingsalderen: Uledsagede mindreårige og anden generations af indvandrere i Palermo. Blandt de voksne patienter er de
fleste familier, single kvinder (med eller uden børn), ofre for tortur, sårbare profiler mv. Patienterne har hidtil været meget unge (kun 10% var over 41
år), og hovedsagelig fra Afrika syd for Sahara (primært Gambia, Nigeria og Mali).
Den etno-psykologiske service skaber forbindelser mellem mediatorer, tolke, advokater, tribunaler og andre klinikker/læger/afdelinger på
hospitalet, og sikrer at alle interessenter er i spil ved modtagelse og integration af indvandrerpatienten.

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION

VIRKNING/ OUTCOME Det overordnede mål med servicen er at tilbyde en psykologisk og terapeutisk støtte til migranter, der tager hensyn til de kulturelle elementers
EFFEKTMÅL
indvirkning på udformningen af psykiske lidelser og traumas særlige karakter og den måde, de uundgåeligt påvirker migranternes psyke på. Blandt de
konkrete mål for praksis er:

•
•
•

METODE

At oprette et netværk af services for at ledsage migranter (for det meste asylansøgere), der for nylig er kommet til Italien
At tage hensyn til mangfoldighed og kulturelle særpræg i en holistisk tilgang, der kombinerer psykologi og antropologi
At håndtere og forebygge psykiske lidelser blandt migranter på en bevidst måde

Praksissen er blevet et referencepunkt for lokale modtagelsessamfund, der stoler på den, når de står over for problematiske emner, hvor de vurderer, at
de har brug for psykologisk bistand. De har også kontakt med tribunaler.
Den etno-psykologiske service er skabt ud fra den antagelse, at vores tankegang og vores mentale sundhed er resultatet af vores socialisering, vores
kultur og vores livserfaring, og at tilgangen i psykologisk/psykiatrisk bistand derfor ikke kan udøves på samme måde overfor migranter som for
europæiske patienter. Den teoretisk-metodiske tilgang er baseret på idéen om, at antropologi og psykologi er tæt forbundet, og at den menneskelige
psyke udgør en helhed sammen med den sociale og kulturelle kontekst, den udvikler sig i. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til disse elementer, når
man arbejder med en migrant patient. Vestlige tilgange er ofte misplaceret i denne sammenhæng. Den relationelle indstilling, der anvendes i etnopsykologien, er søgningen efter de underliggende årsager til bestemte adfærd og holdninger i sindet, i stedet for blot at ignorere eller omgå dem som det
generelt gøres i medicinske strukturer, når man står overfor mangfoldighed.
Konkret er praksissen tilgængelig i en rådgivningstjeneste, der er åben for offentligheden to gange om ugen samt efter aftale. Sessionerne med
patienterne er individuelle og ledes af en psykolog og en antropolog, der skaber en trekant med patienten. Patientens personlige erfaring tages i
betragtning som en integreret del af diagnosticeringen.
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•

Praksissen har en meget lille lokal dimension, og den har ikke udstrækning nok til at foranledige en politisk/lovlig ændring

•

Servicens organisatoriske perspektiv er ret dårlig på grund af manglen på institutionel og finansiel støtte. Dens kontinuitet er ikke garanteret, idet
den overlever på grundlag af årlige (eller længere) finansiering fra private enheder

•

Kommunikation er blandt de største barrierer, der håndteres af denne praksis. Psykologisk diagnose og terapi er næsten udelukkende baseret på
kommunikation. Kommunikationsbarriererne med patienterne er skabt af kulturelle elementer og sprog. Sprogbarrieren overvindes med
tilstedeværelsen af mediatorer og lejlighedsvis tilstedeværelsen af frivillige, der taler afrikanske dialekter.

TITEL OG
LAND

“DER VAR ENGANG EN HØJ” – INTERAKTIV STOF FORBYGGELSES APP:
“ONCE UPON A HIGH” – INTERACTIVE DRUG PREVENTION APP:
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PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

“Der var engang en høj”, fælles projektet mellem Det Nationale Institut for Psykiatri og afhængighed (OPAI, forkortelse for den ungarske betegnelse) og
MOME Techlab (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest) har udviklet en unik – selv i internationale standarder – anvendelse af
narkotikaforebyggelse og -websted rettet mod ungdommen, der gør opmærksom på vigtigheden af forebyggelse på en ny måde, bl.a. gennem brugen af
tegnefilm.
Formålet med projektet er at udvikle en mobilapp og et websted, der engagerer ungdommens interesse og fremmer narkotikaforebyggelse og som også
giver praktiske råd til forældre, fx ift. hvor man kan finde specialister og civile hjælpere.

GOOD PRACTICE I SUNDHEDSSEKTOREN I FORHOLD TIL
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG INTERKULTUREL KOMMUNIKATION

VIRKNING/ OUTCOME
EFFEKTMÅL

OPAI’s Narkotika Ambulant og Forebyggelses Center er ansvarlig for at yde den professionelle baggrunden for programmet. Holdet består af
psykologer, socialarbejder, sygeplejerske fra Narkotika Ambulant og Forebyggelses Center og psykiatere. MOME TechLab er ansvarlig for udviklingen af
mobilappen og hjemmesiden. MOME TechLab er et åbent og horisontalt kreativt rum, hvor digitale teknologier udnyttes inden for rammerne af
tværfaglige projekter, der tjener nye samfundsmæssigt relevante mål ved at indarbejde social videnskab, kunst, it-viden og akademisk indhold.
En nylig undersøgelse er blevet offentliggjort på baggrund af resultaterne af forskning, der vurderede effektiviteten af appen. Studerende fra to
erhvervsskoler og to gymnasier udfyldte et spørgeskema ved en baseline, efterfulgt af en to måneders opfølgning gennem en dataindsamlingssession.
Studerende fra en af erhvervsuddannelserne og fra et gymnasium downloadede appen, mens studerende fra en anden erhvervsuddannelse og et
andet gymnasie ikke gjorde. Spørgeskemaerne indeholdt demografi, emner vedrørende stofbrugsegenskaber, fysiske trænings vaner, viden og
overbevisning om psykoaktive stoffer, holdninger til stofbrugere og opfattet selvvirkning.

RESULTATER: 386 studerende deltog i session og efterfulgt af et drop-out deltog 246 studerende i nr. to dataindsamling. Appen viste sig at være
effektiv til at øge: 1) Viden om risikoen ved psykoaktive stoffer, og 2) Opfattet selvvirkning men uden i reducerende virkning af stofbrug.
Rollespilsmodulet viste sig at være det mest gavnlige aspekt af appen.
Appen nærmer sig emnet fra seks forskellige aspekter, det omhandler unge gennem seks forskellige metoder: Med interaktive tegnefilm, en quiz,
indførelsen af psykoaktive stoffer og deres dårlige effekter, et rollespilspil og listen over hjælpecentre. Den mobile app forener oplevelsen af
almindelig webundervisning og computerspil.

METODE

Sammenlignet med traditionelle skoleforebyggelsesprogrammer baseret på personlig kontakt er fordelen ved appen, at den ikke er begrænset til
bestemte lejligheder, giver adgang til en dialog for unge overalt, og når som helst og leverer relevant feedback i alle situationer. De anvendte genrer –
tegnefilm, videoer og animation – er attraktive for ungdommens natur. Desuden giver applikationen anonymitet for sine brugere. Baseret på
undersøgelser, der undersøger spredningen af mobilenheder, kan det siges, at et stigende antal unge – uanset deres sociale status – allerede har
passende udstyr til appen.
Ved udviklingen af en vellykket app og hjemmeside er der oprettet en co-design gruppe. Det betyder, at designet af de forskellige moduler er
baseret på deltagelse af en fokusgruppe, der repræsenterer brugerne. Projektet er unikt selv i internationale standarder i den henseende, at det
giver hjælp til både unge og forældre.
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•

Denne praksis er faciliteret og dækket af politiske incitamenter

•

Denne praksis bygger på institutionelle procedurer for at involvere patienter og familiemedlemmer systematisk i plejeplaner og
behandlingsprocesser

•

Praksissen leverer en særlig interkulturel outreach aktivitet til målgrupperne, og som en del heraf indgår særlige vurderinger og vejledninger for
interkulturel kommunikation. For eksempel er kendskabet til kulturelle forskelle i opfattelsen af fænomener som død, sygdom, behandling mv. en
integreret del af praksissen. Dette indebærer også den faglige bevidsthed om religiøse, åndelige og kulturelle behov blandt brugerne og deres
pårørende.
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LAND

ASTALLI CENTRE - LYTTE FORM:
CENTRO ASTALLI
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PRAKSIS OG
MÅLGRUPPE

Lytte formen repræsenterer første kontakt og hjælp, som indvandrere, flygtninge og asylansøgere kan modtage hos Centro Astalli. Centro Astalli er en
frivillig forening, og er en del af det lokale netværk af Jesuit-flygtningetjenesten i Italien, som blandt andet tilbyder gratis medicinsk klinik og medicin
distribution. Lægerne på klinikken er frivillige. Lytte formen er nyttig for mange af de ydelser, som Centro Astalli tilbyder, men det er særligt
værdifuldt i klinikkens sammenhæng, idet det hjælper lægerne med at behandle patienter med forskellig kulturel baggrund, hvilket understreger
behovet for at tage hensyn til de enkelte historier og de potentielle forskellige værdier og holdninger til den sundhedshjælp, der tilbydes i Italien.
Lytte formen tillader enhver frivillig, der nærmer sig patienten/brugeren i enhver af ydelserne at kommunikere med ham/hende på en mere effektiv
og følsom måde. Ikke kun interkulturel kommunikation og mangfoldighedsledelse kan forbedres af formen, men også under et organisatorisk blik
udgør ydelsen et effektivt og mindre tidskrævende værktøj, da frivillige kan være opmærksomme på specifikke behov, egenskaber og potentielle
vanskelige situationer knyttet til brugeren/patienten, hvor patientens baggrund også tages i øjemed.
Hovedmålgruppen er migrantsamfundet i Palermo, især fra den nærliggende SPRAR-facilitet samt de familier, der er bosat i Ballarò-kvarteret og i
nærheden. Patienterne i centrets læge klinik er hovedsageligt mænd (79%), deres gennemsnitsalder er 38 år og de kommer hovedsageligt fra
Bangladesh (39%), Marokko (10%), Tunesien (10%).

VIRKNING/ OUTCOME
EFFEKTMÅL

De konkrete mål med praksis er:
• At holde styr på brugerne af centret, deres profiler og betingelser
• At give følelsesmæssig støtte, vejledning og et referencegrundlag (gennem fast tilknyttet vejleder/støtteperson)
• At give læger og andre fagfolk mulighed for at give frivillig støtte og samtidig blive bedre informeret om patientens/brugerens forhold
• At aflaste patienten/brugeren igennem processen med at åbne og dele smertefulde og/eller intime detaljer om historie, når han/hun har
brug for at få adgang til en sådan ydelse
Centro Astalli har formået at skabe et system, der virker, og der tager højde for de kulturelle og personlige karakteristika, den bistår, samtidig med at
man når ud til et stort antal brugere.
Migrantgrupperne i Palermo anser Centro Astalli som et sikkert sted, hvor de får ydelser og følelsesmæssig støtte. Vidnesbyrd om tidligere eller
nuværende brugere af centret (hvoraf nogle er tilgængelige på centrets hjemmeside) fortæller, hvordan de straks efter deres ankomst blev henvendt
til centret enten fra migranter eller organisationer.
Klinikken beskæftiger sig hovedsagelig med ikke-nødsituationer og med familier og enkeltpersoner, der allerede er sat i landet og har brug for støtte
for at kunne fortsætte et bedre liv – det handler normalt ikke om umiddelbare ankomster (selv om det sker ind imellem). Det er tale om en langsigtet
recovery proces, og centret er en del af denne proces.
Succesindikatorer omfatter data om centerets medlemskab. Siden begyndelsen af praksissen i 2006 har centret registreret 9.361 migranter, og kun 810
i 2016. Antallet af hjulpne øges stadigt siden oprettelsen af centret.

METODE

Den teoretisk-metodiske tilgang er baseret på idéen om, at medicinske og andre ydelser er mere effektive, når den medicinsk faglige person er
opmærksom på patientens/brugerens kulturelle og personlige baggrund. Modellen til lytte formen giver mulighed for en personlig ansigt-til-ansigt
interaktion, der aflaster patienten/brugeren og giver dem mulighed for at åbne op for en psykolog eller mediator.
Konkret modtager migranten en personlig psykolog/mediator (og en tolk, når det er nødvendigt) første gang denne benytter centerets ydelser. En
formular udfyldes med generel information om migrantens profil- og familiesituation og mere specifikke detaljer om hans/hendes baggrund, som kan
være nyttig viden for forløbet. Personen får derefter et "medlemskort", der giver adgang til de mest generelle oplysninger om denne, samt giver
migranten adgang til generelle ydelser (brusere, skole, tøjvask, tøj / maddistribution osv.).
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•

Praksissen har en lokal dimension, den har ikke incitament til politisk/juridisk ændring

•

Centro Astalli er en lokal facilitet, der forvaltes af Jesu-flygtningetjenesten og den afhænger i høj grad af frivillige bidrag samt private donationer
(tøj, mad, køkken og kontorgenstande, rengørings- og personlig hygiejneprodukter osv.). Der er ingen institutionel offentlig dimension forbundet
med eller direkte involveret i forvaltningen af strukturen.

KOMMUNIKATIONS
/ KOMPETENCE
NIVEAU

•

Lytten formen som praksis har en stor rolle i at lette kommunikationen mellem patienterne og lægerne på medicinsk afdeling, da den gør
opmærksom på kulturelle og personlige særpræg
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