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Baggrunden for Healthy Diversity Evalueringsværktøjet
HVORDAN OVERFØRES OG BRUGES GOOD PRACTICE
I hele Europa finder vi en bred vifte af publikationer, der beskriver good practice relateret til sociale, arbejdsmarkedsrelaterede,
uddannelsesmæssige indsatser inden for social- og sundhedssektoren I princippet er målet at sikre, at vi ikke "genopfinder den dybe tallerken"
igen og igen. Ved at beskrive og formidle good practice kan vi gøre en god og rationel brug af positiv erfaring og resultater fra den ene kontekst til
den anden.
Denne overførselsproces synes imidlertid at mislykkes i mange tilfælde. De forventede resultater og den påtænkte effekt udfolder sig ikke rigtigt i
den nye kontekst. Vi erkender, at overførselsprocessen ikke er så simpel, og vi kan endda være tilbøjelige til at afvise good practice, der
tilsyneladende ikke umiddelbart kan omdannes til vores specifikke kontekst og formål.
Det giver anledning til spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at overføre good practice, og dette spørgsmål er netop grundlaget for den måde,
hvorpå vi har valgt at præsentere good practice i projektet HEALTHY DIVERSITY. Når good practice kun kan overføres fra en generel
rammebeskrivelse, kender vi ikke de specifikke elementer og metodiske instrumenter, der førte til de positive resultater. Vi mangler indsigt i
samspillet mellem den specifikke målgruppe, det specifikke samspil mellem forskellige metoder og de særlige kontekstmæssige forhold, der
producerede den rigtige grobund for resultaterne. Desuden ved vi i mange tilfælde ikke, om good practice har en langsigtet og bæredygtig effekt.
På baggrund af disse erfaringer beskriver vi en række good practices fra HEALTHY DIVERSITY projektet ud fra et analyse- og
evalueringsværktøj, der kan give indsigt i hvorfor, hvordan og fra hvilke kriterier en bestemt good practice har givet positive resultater samt den
ønskede virkning i kontekst og målgruppen. Med denne tilgang håber vi at gøre good practice operationel og overførbar.
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Målene for Healthy Diversity Evalueringsværktøjet
HEALTHY DIVERSITY Evalueringsværktøjet til analyse af god mangfoldighedspraksis i sundhedssektoren tjener følgende mål:

DET FØRSTE MÅL ER at udbyde et brugervenligt og operationelt redskab til vurdering af virkningen samt evalueringen af effekten af
lokale sundhedsindsatser ud fra perspektivet om mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation. Tanken er, at ledere, medarbejdere og
andre interessenter fra sundhedssektoren fra forskellige former for sundhedsservices tilbydes et værktøj til at definere de specifikke mål for deres
indsats og til at gennemføre en løbende vurdering af indvirkningen på de specifikke målgrupper. Ligeledes kan værktøjet bruges til langsigtet
evaluering af den ønskede effekt.

DET ANDET MÅL ER at give konkrete eksempler fra kontekster fra europæiske sundhedssystemer om, hvordan man bruger
vurderingsværktøjet som en organisatorisk og løbende vurderingspraksis ved at integrere værktøjet i de generelle institutionelle og
organisatoriske procedurer. Dette kan fx udbydes på en hospitalsafdeling, i et lokalt udviklingsprojekt såvel som blandt en lang række andre
sundhedsudbydere. Tanken er, at vurderingsværktøjet nemt kan tilpasses til forskellige sammenhænge, hvor sundhedsydelser tilbydes forskellige
målgrupper. Anvendelsen af vurderingsværktøjet er illustreret trin for trin gennem beskrivelsen og analysen af en række good practice
sundhedsydelser.

DET TREDJE MÅL ER at præsentere et udsnit af europæiske good practices som inspirerende eksempler for at vise, hvordan
mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation kan praktiseres og opnås i meget forskellige sundhedsmæssige sammenhænge. Dette
udsnit på god praksis eksempler er opsummeret i en kortfattet og standardiseret beskrivelsesskabelon.

5

Hvem kan benytte Healthy Diversity Evalueringsværktøjet
Værktøjet er rettet mod sundhedsorganisationer og institutioner i både den offentlige, private og frivillige sektor. Værktøjet er udviklet til
vurdering af mange forskellige indsatser og praksisser, der kan variere fra specialdesignede pilotprojekter til fælles og almen praksisser med
henblik på at understøtte og forbedre mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation inden for forskellige sundhedsydelser. For at
eksemplificere:

•
•
•

Vurdering af evalueringen af ny personalepolitik og organisatoriske procedurer for at øge rekruttering af sundhedspersonale med etnisk
minoritetsbaggrund
Vurdering af langvarige tolkningssystemer for at afklare, om de på passende vis opfylder patienters og slægtninges behov
Vurdering af barrierer for etniske minoriteters adgang til og brug af ambulante tjenester mv.

Uanset om vurderingen omhandler en almen sundhedsydelse eller et nyt pilotprojekt, er en tommelfingerregel, at al vurdering skal baseres på
målene, formålene, de ønskede resultater og effekten, som udgangspunktet for indsatsen. Disse punkter er ikke altid klare. Metoden i
Evalueringsværktøjet kan dog medvirke til at klargøre dem.

Værktøjet kan i princippet bruges til både interne og eksterne vurderinger. Oftest træffes beslutninger om vurderinger på ledelsesniveau – det
være sig i små eller store organisationer. En anden tommelfingerregel i dataindsamlingen for god vurdering er dog, at involvere alle aktører og
interessenter, der er berøres af processen. På den måde vil ledelsesniveauet såvel som sundhedspersonale, patienter og familie osv. i mange
tilfælde også være bidragsydere og informanter i vurderingen.
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Elementerne i Healthy Diversity Evalueringsværktøjet
Mangfoldigheds Good Practice
vurderingsværktøjet består af beskrivende
og evaluerende elementer, som vist i
nedenstående figur
De BESKRIVENDE elementer
gennemgås i en struktureret
beskrivelsesskabelon. Ved hjælp af
skabelonspørgsmålene tegner vi et
objektivt og detaljeret billede af den reelle
praksis.

Evalueringselementerne analyseres
og dokumenteres gennem en række
spørgsmål i en vurderingsskabelon.
 Hvert beskrivende og evaluerende element er gennemgået og forklaret i de følgende afsnit
 Efter de korte introduktioner til hvert element gennemgås den praktiske brug af værktøjet, illustreret ved good practices
 Alle beskrivende og analytiske skabeloner til brug for Evalueringsværktøjet findes i bilagene
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Gennemgang af beskrivende elementer 1a): kontekst
HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:


Kontekst

•
•

Hvad er de kontekstuelle omstændigheder og praksissens kontekst?
Hvilken kategori og område inden for sundhedssektoren beskæftiger vi os med?

HVAD INKLUDERER KONTEKSTEN I EVALUERINGSVÆRKTØJET?

I vurderingsværktøjet vil sundhedssammenhængen omfatte både kategorien og området for sundhedspraksis:
KONTEKSTUELLE OMSTÆNDIGHEDER:
• Good practice vedrører procedurer for sundhedsbehandling, fx nødsituation, medicinsk behandling mv.
• Good practice vedrører procedurer for sundhedsuddannelse, fx erhvervsuddannelse, praktikophold, organisatorisk uddannelse mv.
• Good practice vedrører procedurer for særlige behov, f.eks. tolkning, religiøse/kulturelle faciliteter, miljøfaciliteter mv.
KATEGORIER:
• Organisatoriske indsatser for at udøve mangfoldighedsledelse i sundhedssektoren, fx i ledelsesprocedurer på en hospitalsafdeling
• Uddannelse og udvikling af interkulturelle færdigheder og kompetencer for at imødekomme forskellige brugergrupper og forskellige behov i
sundhedssektoren
• Mange good practices kan omfatte både en mangfoldighedsledelse og et interkulturelt kompetenceperspektiv
OMRÅDER I SUNDHEDSOMRÅDETS PRIMARE SEKTOR:
• Lokale sundhedscentre, ambulante behandlingsmuligheder, plejehjem og andre institutioner som led i lokale/kommunale sundhedsydelser
• Praktiserende læger og specialiserede læger
• NGO'er og private sundhedsindsatser mv.
OMRÅDER I SUNDHEDSOMRÅDETS SEKUNDÆRE SEKTOR:
• Hospitaler, herunder medicinske afdelinger, kirurgiske afdelinger, akutafdelinger, psykiatriske afdelinger
• Hospices mv.
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Gennemgang af beskrivende elementer 1b):
aktører og mål grupper



Aktører
Målgrupper

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•
•
•

Hvilke aktører og relationer er involveret i i praksis?
Hvilke interessenter kan spille en potentiel rolle i praksis – direkte eller indirekte?
Hvem er de specifikke målgrupper for praksissen?

HVEM INKLUDERER AKTØRER OG MÅLGRUPPER I EVALUERINGSVÆRKTØJET?

Praksisser med henblik på at fremme mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation i sundhedssektoren kan indebære mange
forskellige aktører, målgrupper og interessenter. Aktører og målgrupper omfatter måske ikke hinanden, og i nogle tilfælde kan det endda være
vigtigt at skelne mellem aktører og målgrupper. Det kan således være en god idé at reflektere over de forskellige roller og positioner, som aktører,
målgrupper og potentielle interessenter spiller og har, når de beskriver good practice i vurderingsprocessen. Dette kan også indeholde en
beskrivelse af forholdet mellem aktører og målgrupper i praksis.
AKTØRER OG RELATIONER:
Aktørerne i en good practice ville henvise til alle de mennesker, der direkte eller indirekte er involveret i og berørt af praksissen. Dette kan
omfatte professionelt personale såvel som patienter i forskellige relationelle konstellationer, fx praksisser der primært involverer:
• Sundhedspersonale og patienter
• Sundhedspersonale og slægtninge
• Sundhedspersonale generelt og sundhedspersonale relateret til ledelse samt personale og kollegiale grupper
• Patienter og slægtninge mv.
MÅLGRUPPER:
Målgrupper bliver defineret som de borgere, der specifikt er omfattet af den nye praksis og som vil drage nytte af de ændringer og forbedringer,
der gennemføres herigennem. Nye informationsmaterialer og brochurer på flere sprog er et ex på good practice, hvor borgere med en særlig
sproglig-kulturel baggrund får mulighed for at læse om patienters rettigheder og praktiske procedurer for indlæggelse på deres modersmål.
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Gennemgang af beskrivende elementer 2):
formål og målsætninger



Formål
Målsætninger

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•

praksis?

Hvad er det overordnede formål for denne praksis??
•
Hvad er de konkrete målsætninger, der skal implementeres i

HVAD INKLUDERER MÅL OG MÅLSÆTNINGER I EVALUERINGSVÆRKTØJET?

En grundlæggende del af vurderingsprocessen er beskrivelsen af de overordnede mål og de konkrete målsætninger for good practice. Jo mere mål
og målsætninger er beskrevet præcist, desto lettere er det at foretage en yderligere analyse af good practice. Generelt henviser de overordnede
mål til et overordnet politisk strategisk niveau, mens målsætningerne henviser til det implementeringsstrategiske niveau, hvor egnede aktiviteter
og metoder vælges for bedst muligt at opnå de overordnede mål. Mål og målsætninger er således tæt forbundet og interrelaterer, selvom de i
beskrivelsen kan virke ganske anderledes.
PRAKSISSENS OVERORDNEDE FORMÅL:
• De overordnede mål har i reglen et langsigtet perspektiv. Generelt svarer de overordnede mål også til politisk-strategiske hensigter og
principper, såsom levering af lige adgang til bestemte velfærdsydelser eller forbedring af både ydelser og økonomi gennem øget effektivitet
inden for bestemte dele af velfærdssektoren mv. Fx kan det overordnede mål at have en permanent tolkningsservice på hospitaler være at
sikre lige adgang for minoritetsgrupper med hensyn til alle former for behandling i hospitalssektoren. Et overordnet mål kan også være en
forkortelse af ventetiderne for bestemte operationer gennem et forstærket samarbejde mellem lokale læger og hospitalsmyndigheder.
PRAKSISSENS MÅLSÆTNINGER:
• De konkrete målsætninger refererer mere direkte til aktivitetsplanen og metoderne til at nå de overordnede mål. De opererer dermed på et
implementeringsstrategisk niveau, hvor de overordnede mål for den nye praksis vil blive realiseret gennem nye typer af aktiviteter og metode,
ofte gennem nye organisatoriske- og samarbejdsstrukturer. For opfyldelse af en permanent tolkningsservice på alle offentlige hospitaler, kan
en konkret målsætning være at udvikle en særlig uddannelse til tolke i sundhedssektoren for at sikre tilstrækkelig professionalisme i denne
nye service. En anden kernemålsætning kan være at udvikle nye organisatoriske procedurer for involvering af relevante tolke i alle situationer,
hvor patienter og pårørende på hospitaler har brug for en tolkningsservice.
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•

Gennemgang af beskrivende elementer 3):
tilgang, aktiviteter, metoder
HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:




Tilgang
Aktiviteter
Metoder

•
•
•

Hvilke teoretisk-metodiske tilgange bruges i praksissen?
Hvilke konkrete aktiviteter er implementerede og hvordan?
Hvilke benyttede metoder støtter aktiviteterne og hvorfor?

HVAD INKLUDERER TILGANG, AKTIVITETER OG METODER I EVALUERINGSVÆRKTØJET?

Den teoretisk-metodiske tilgang og valg af anvendte aktiviteter og metoder vil i good practice være tæt knyttet til og afledt af målsætningerne i
selve praksissen.
TEORETISK-METODISK TILGANG:
• Den teoretisk-metodiske tilgang kan defineres som programteori for good practice, der forbinder praksis med de overordnede mål og
målsætninger samt den aktuelle professionelle kontekst. Desuden beskriver den teoretisk-metodiske tilgang, hvorfor de nye aktiviteter og
procedurer betragtes som den bedste metodiske måde at opnå resultaterne på.
DE ANVENDTE AKTIVITETER OG METODER:
• Med hensyn til anvendte aktiviteter og metoder kan de eksempelvis være, at oprettelsen af et nyt tolkekorps starter med en undersøgelse af
eksisterende tolkningsagenturer og mulighederne for at samarbejde med eksterne tolke om en permanent tolkningsservice på et hospital eller
i et lokalt sundhedscenter.
• En yderligere aktivitet kan være etablering af et internt tolkekorps, hvor hospitalet eller sundhedscentret udbyder sit eget korps og varetager
omkostningerne i forbindelse med denne interne service.
• Endelig kan et nyt metodisk trin bestå i udviklingen af en innovativ model, hvor tolkene samtidig fungerer, som en slags hospitalsmentorer
for migrant- og immigrant patienter med kommunikationsudfordringer.
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Gennemgang af vurderings elementer 1):
resultater, effekt og virkning




Resultater
Effekt
Virkning

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•
•
•
•

Hvad er forskellen mellem resultater, effekt og virkning?
Hvorfor arbejder vi med denne skelnen og forskellige vurderingsniveauer?
Hvilke fokuser og perspektiver er karakteristiske for hvert vurderingsniveau?
Hvordan komplementerer vurderingsniveauerne hinanden?

HVORDAN DEFINERER VI RESULTATER, EFFEKT OG VIRKNING I EN GOOD PRACTICE?
I vurderingen af good practice skelner vi mellem resultater, effekt og virkning for at analysere og afklare:
•
•
•

Resultatniveauet: i hvilket omfang den nye praksis opfylder formålet og målsætningerne
Effektniveauet: i hvilket omfang den nye praksis fører til den tilsigtede effekt - eller muligvis til andre positive og relevante bivirkninger
Virkningsniveauet: hvordan de såkaldte effektive mekanismer i den nye praksis fungerer og fører til den tilsigtede effekt

Grundidéen i Evalueringsværktøjet for good practice er, at evalueringsniveauerne for resultater, effekt og virkning supplerer hinanden og giver os
en nuanceret og operationel indsigt i styrken og bæredygtigheden af forandringer i good practice.
Ved at kombinere vurderingen af disse tre niveauer kan vi opnå et detaljeret billede af de resultater og ændringer, den nye praksis giver anledning
til. Desuden kan vi opnå en konkret og overførbar forståelse af de aktiviteter og metoder, der effektivt understøtter og fremmer de påtænkte
resultater og ændringer i den specifikke kontekst og for de specifikke målgrupper. Vi kan endda lære, hvad der ikke virker, og hvad vi på
nuværende tidspunkt skal tilpasse for at opnå good practice og resultater.
Evalueringsniveau

Resultatvurdering og monitorering
Effektvurdering
Vurdering af virkning af effektive mekanismer

Evalueringsfokus

Opfyldelse af formål og målsætninger
Konsekvenser og tilsigtede forbedringer
Funktionelle og metodiske kilder

Evalueringsperspektiv

Resultatperspektivet / langsigtet
Forandringsperspektivet / kort- og langsigtet
Læringsperspektivet / kortsigtet, løbende
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Gennemgang af evalueringselementer 1):
resultater, effekt og virkning




Resultater
Effekt
Virkning

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•
•
•
•

Hvad er forskellen mellem resultater, effekt og virkning?
Hvorfor arbejder vi med denne skelnen og forskellige vurderingsniveauer?
Hvilke fokuser og perspektiver er karakteristiske for hvert vurderingsniveau?
Hvordan komplementerer vurderingsniveauerne hinanden?

EVALUERING PÅ RESULTATNIVEAUET I GOOD PRACTICE

Når vi fokuserer på resultatniveauet, undersøger vi, om de oprindelige mål og målsætninger for den nye praksis faktisk opfyldes gennem
implementeringen af nye aktiviteter og praksisser.
TIDSPERSPEKTIVET I RESULTATEVALUERINGEN:
Generelt giver det mest mening at gennemføre resultatvurderingen, når den nye praksis er blevet brugt over længere tid. Dette gælder især for
langsigtede projekter og praksis med langsigtede mål og flere målsætninger, der skal bevises og opfyldes. Det kan dog undertiden være en god idé
at foretage en regelmæssig monitorering og lave tester for at undersøge, om praksis er på rette kurs, og om det sandsynligvis lykkes i
overensstemmelse med mål og målsætninger.
EKSEMPEL:
Formål
•
Målsætning
Resultat

•
•
•
•
•

At reducere dødeligheden blandt diabetes 2 patienter med en migrant/etnisk minoritetsbaggrund
At stoppe væksten i omkostninger til diabetesbehandling ved at strømline behandlingen af migrant-/etniske minoritetspatienter
At igangsætte en ny kampagne baseret på:
Formidling af en særlig flersproget brochure med diætrådgivning til målgruppen
Fællesskabsbaserede workshops om diabetesproblemet i et samarbejde mellem lokale minoritetsforeninger og sundhedsmyndigheder
Procentnedgang i dødsfald som følge af eller afledt af ubehandlet/dårligt behandlet diabetes 2 i målgruppen
Procentvis fald i nye diabetes 2 tilfælde i målgruppen registreret af lokale læger og sundhedsmyndigheder

13

Gennemgang af evalueringselementer 1):
resultater, effekt og virkning




Resultater
Effekt
Virkning

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:

•
•
•
•

Hvad er forskellen mellem resultater, effekt og virkning?
Hvorfor arbejder vi med denne skelnen og forskellige vurderingsniveauer?
Hvilke fokuser og perspektiver er karakteristiske for hvert vurderingsniveau?
Hvordan komplementerer vurderingsniveauerne hinanden?

EVALUERING PÅ EFFEKTNIVEAUET I GOOD PRACTICE

Ved at fokusere på effekten analyserer vi, om den nye praksis fører til den påtænkte ændring og forbedring i form af innovation, behov og
betingelder i en bestemt målgruppe, i en bestemt institutionel og organisatorisk sammenhæng, i tankegang, i holdninger samt kompetence
niveau i en bestemt gruppe af fagfolk mv. Ved at vurdere effekten rykker vi et skridt videre fra opfyldelsen af mål og målsætninger og fokuserer på
evidens og forandringens bæredygtighed.
TIDSPERSPEKTIVET I EFFEKTEVALUERINGEN:
I mange tilfælde kan det tage relativ lang tid, før en bestemt effekt tager fat og bliver tydelig. Effektmålinger er således ofte langsigtede. Alligevel
er det relevant at undersøge tegn på effekt regelmæssigt for at verificere, at de aktiviteter og metoder, der anvendes i praksis, kan producere den
påtænkte effekt på lang sigt.
EKSEMPEL:
Formål
•
Målsætning
Effekt

•

•
•

•
•
•
•

At reducere dødeligheden blandt diabetes 2 patienter med en migrant/etnisk minoritetsbaggrund
At stoppe væksten i omkostninger til diabetesbehandling ved at strømline behandlingen af migrant-/etniske minoritetspatienter
At igangsætte en ny kampagne baseret på:
Formidling af en særlig flersproget brochure med diætrådgivning til målgruppen
Fællesskabsbaserede workshops om diabetesproblemet i et samarbejde mellem lokale minoritetsforeninger og sundhedsmyndigheder
Der er et markant fald i antallet af hospitalsindlæggelser blandt patienter i målgruppen i kølvandet på kampagnen
Der er en signifikant vækst i antallet af præventive lægekonsultationer blandt patienter og andre risikogrupper i målgruppen
Der er en signifikant forbedring af den generelle sundhedstilstand blandt patienter i målgrupperne i kølvandet på kampagnen
Der er øget brug af ny-praksis aktiviteter i etniske minoritetssamfund i kølvandet på kampagnens aktiviteter
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Gennemgang af evalueringselementer 1):
resultater, effekt og virkning





Resultater
Effekt
Virkning

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•
•
•
•

Hvad er forskellen mellem resultater, effekt og virkning?
Hvorfor arbejder vi med denne skelnen og forskellige vurderingsniveauer?
Hvilke fokuser og perspektiver er karakteristiske for hvert vurderingsniveau?
Hvordan komplementerer vurderingsniveauerne hinanden?

EVALUERING PÅ VIRKNINGSNIVEAUET I GOOD PRACTICE

Ved at fokusere på virkningen analyserer vi, hvordan og hvorfor de aktiviteter og metoder, der anvendes i den nye praksis, faktisk støtter og
promoverer påtænkte effekt og resultater. Ved at vurdere virkningen sætter vi figurativt et "forstørrelsesglas" på praksis og på
implementeringsprocessen. Ved en nøje analyse undersøger vi forholdet og årsagssammenhængene mellem de anvendte aktiviteter og metoder
på den ene side, og på den anden side forudsætningerne, behov, betingelser og ændrede reaktionsmønstre i målgrupperne grundet den nye
praksis.
Virkningsevalueringen bygger på analysen af de såkaldte effektive mekanismer. Dette er de aktiviteter, metoder og processer, der især
understøtter og opretholder opnåelsen af de påtænkte resultater og virkninger. Når vi fokuserer på de effektive mekanismer i en ny praksis,
undersøger vi hvordan og hvorfor praksis fungerer for den specifikke målgruppe og specifikke kontekst.
Fx kan vi spørge: hvorfor er diabetes 2 patienter fra etniske minoritetsgrupper påvirket af de samfundsbaserede workshops på en
måde, der gør dem i stand til at ændre deres livsstil og spisevaner og deres tillid til råd fra lokale praktiserende læger.
En effektiv mekanisme kan være samarbejdet og tilstedeværelsen af lokale myndigheder i kampagnens workshops.
En anden kan være kampagnens evne til at bygge bro over kløften mellem traditionelle vaner og nye, sundere kostforslag.

TIDSPERSPEKTIVET I VIRKNINGSEVALUERINGEN:
Virkningsvurderingen skal udføres regelmæssigt for at sikre, at hæmmende faktorer og omstændigheder tilpasses eller fjernes asap. Det kan fx
være u-effektive metoder eller organisatoriske strukturer, der modvirker good practice. Ofte er sådanne forhold ikke synlige fra starten af en ny
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praksis. De kommer kun til syne, når den igangværende virkningsvurdering synliggør i hvilket omfang, hvordan og hvorfor den nye praksis ikke
giver påtænkte resultater og effekt. Procesanalysen af virkningen og effektive mekanismer vil bidrage til at identificere modvirkende faktorer.

Gennemgang af evalueringselementer 2): succesindikatorer


Indikatorer
for resultater,
effekt og
virkning

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•
•
•
•

Hvad er sammenhængen mellem succesindikatorer og mål og målsætninger?
Hvad kunne være succesindikatorer for resultaterne i sundhedssektorens good practice?
Hvad kunne være succesindikatorer for effekt i sundhedssektorens good practice?
Hvad kunne være succesindikatorer for virkning på sundhedssektorens good practice?

LINKET MELLEM SUCCESINDIKATORER, FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER FOR GOOD PRACTICE

Succesindikatorerne er de faktorer, der indikerer, at målene og målsætningerne nås. Succesindikatorerne kan defineres som målesystemet i
vurderingsværktøjet. Ved at vurdere opfyldelsen af succesindikatorerne kan vi konkludere, om den nye praksis rent faktisk fører til de påtænkte
resultater og effekt – og desuden hvilke konkrete effektive mekanismer der findes bag resultaterne og effekten.

GENERELLE SUCCESINDICATORER FOR MANGFOLDIGHED OG INTERKULTURELLE KOMPETENCER
Med hensyn til mål og målsætninger for mangfoldighedsledelse og interkulturelle kompetencer i sundhedsydelser kan succesindikatorerne
henvise til praksis på forskellige niveauer i den samlede sundhedssektor:
•
•
•

Politisk niveau og ændringer i lovrammer for generel forbedring af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination, hvilket således direkte
eller indirekte forbedrer rammebetingelserne for mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation i sundhedsinstitutioner
Institutionelt niveau og ændringer i de organisatoriske rammer for at understøtte og fremme mangfoldighedsprocedurer
Kompetenceniveau og forandringer i faglige færdigheder samt værdier, overbevisninger og holdninger til implementering af
mangfoldighed og interkulturel forståelse hos sundhedspersonale i daglig praksis

Selv om succesindikatorerne skal udledes af målene og målsætningerne for den specifikke praksis, målgruppe og kontekst, opsætter vi således en
række succesindikatorer, der kan være særligt relevante for styrkelsen af mangfoldighed og interkulturalisme inden for sundhedssektoren. Disse
eksempler kan ses som et understøttende værktøj til at definere succesindikatorer, når sundhedspersonale ønsker at udvikle og implementere en
ny good practice for at forbedre mangfoldighedsledelse og interkulturelle kompetencer inden for sundhedssektoren.
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Gennemgang af evalueringselementer 2): succesindikatorer
Indikatorer
for resultater,
effekt og
virkning



HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•
•
•
•

Hvad er sammenhængen mellem succesindikatorer og mål og målsætninger?
Hvad kunne være succesindikatorer for resultaterne i sundhedssektorens good practice?
Hvad kunne være succesindikatorer for effekt i sundhedssektorens good practice?
Hvad kunne være succesindikatorer for virkning på sundhedssektorens good practice?

MÅLBARHED, MÅLBARE DATA OG METODER

Succesindikatorer kan referere til kvantitative såvel som kvalitative målenheder. Den generelle regel er, at succesindikatorer skal måles på den
ene eller den anden måde. Derfor skal vi også spørge, når vi opstiller indikatorer: Hvilke data er egnede til måling, og hvilken slags data kan ellers
belyse indikatorerne?
METODISK TRIANGULERING
Nogle gange er det nødvendigt at fremsætte meget kvantitativt målbare tal, såsom antal eller procentdele af en bestemt målgruppe, der ændrer
deres adfærd på en bestemt måde. Som fx diabetes 2 patienter i det foregående vurderingseksempel. Andre gange må vi bruge mere kvalitative og
fortolkende målenheder. Hvis vi spørger diabetes 2 patienter om deres personlige erfaring med de nye kostvaner, vil deres subjektive svar kræve
en fortolkning, selv om vi måske kan kvantificere svarene fra en større gruppe af diabetes 2 patienter, der også sluttede sig til den specifikke
kampagne. Generelt skal vi i forbindelse med gennemførelsen af større projekter og nye metoder bruge forskellige data og målinger til at vurdere
resultaterne, effekten og virkningen på kort og lang sigt. Derfor anbefales det at arbejde med metodisk triangulering, hvilket grundlæggende
betyder en kombination af forskellige datakilder og målemetoder. Ved at undersøge resultaterne, effekten og virkningen fra forskellige datakilder
og metoder kan vi sikre en bedre validitet og beviser i de konkrete konklusioner og anbefalinger. Datakilder kunne fx være:
•
•
•
•

Eksempler på kvantitative datakilder
Registrering af data og registrering af krydsregistreringer
Statistik og statistiske analyser
Undersøgelser
Desk research

•
•
•
•

Eksempler på kvalitative datakilder
Interviews, strukturerede, semistrukturerede, narrativer, association
Fokus grupper
Undersøgende workshops
Feltstudier og observationer
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Gennemgang af evalueringselementer 2): succesindikatorer
Indikatorer
for resultater,
effekt og
virkning



HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•
•
•
•

Hvad er sammenhængen mellem succesindikatorer og mål og målsætninger?
Hvad kunne være succesindikatorer for resultaterne i sundhedssektorens good practice?
Hvad kunne være succesindikatorer for effekt i sundhedssektorens good practice?
Hvad kunne være succesindikatorer for virkning på sundhedssektorens good practice?

SUCCESINDIKATORER FOR GOOD PRACTICE RESULTATER

Ved hjælp af det tidligere eksempel på en resultatvurdering knyttet til sundhedssektoren, kunne vi tilføje et antal succesindikatorer:
Resultater
Succes
Indikatorer

•
•
•
•
•
•

Fald i dødsfald som følge af eller afledt af ubehandlet/dårligt behandlet diabetes 2 i målgruppen
Nedsættelse af nye diabetes 2 tilfælde i målgruppen registreret af lokale læger og sundhedsmyndigheder
20 pct. fald i antallet af dødsfald som følge af diabetes 2 og beslægtede sygdomme i målgruppen inden for en 3 års periode
20 pct. fald i antallet af nye registrerede diabetes 2 patienter i målgruppen inden for en 3-årig periode
Formidling af de flersprogede brochurer til mindst 90 pct. af alle registrerede diabetes 2 patienter i målgruppen
Udførelse af mindst 20 fællesskabsbaserede workshops over hele landet

Andre eksempler på succesindikatorer og resultater i sundhedssektorens good practice:
Good practice resultater i sundhedssektoren kunne være:
•
•
•
•
•
•
•

Formidling af adfærdskodeks for interkulturel forståelse og kommunikation i et øget antal sundhedsinstitutioner fra både den primære og sekundære sundhedssektor
Lige adgang til sundhedsplejeuddannelse og beskæftigelse gennem nye metoder til mangfoldig rekruttering til sundhedsplejeerhverv og -tjenester
Nye organisatoriske strukturer og procedurer til medicinsk vurdering af patienter med migrant/etnisk minoritetsbaggrund
Faste tolkningsydelser med faste regler for indkaldelse og inddragelse af tolke på alle hospitaler
Ny institutionel ramme for formelt samarbejde mellem patienter, familie og sundhedspersonale
Forbedret adgang til forskellige sundhedsydelser i praksis for borgere og brugere blandt migranter/etniske minoriteter
Nedgang i andelen af både formel og oplevet diskrimination blandt migranter/etniske minoritets sundhedspersonale i den daglige jobindsats

18

Gennemgang af evalueringselementer 2): succesindikatorer


Indikatorer
for resultater,
effekt og
virkning

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
•
•
•
•

Hvad er sammenhængen mellem succesindikatorer og mål og målsætninger?
Hvad kunne være succesindikatorer for resultaterne i sundhedssektorens good practice?
Hvad kunne være succesindikatorer for effekt i sundhedssektorens good practice?
Hvad kunne være succesindikatorer for virkning på sundhedssektorens good practice?

SUCCESINDIKATORER FOR EFFEKTEN AF GOOD PRACTICE

Ved hjælp af det tidligere eksempel på en effektvurdering knyttet til sundhedssektoren kan vi tilføje et antal succesindikatorer:
Effekt
Succes
indikatorer

•
•
•
•
•
•
•

Der er et markant fald i antallet af hospitalsindlæggelser blandt patienter i målgruppen i kølvandet på kampagnen
Der er en signifikant vækst i antallet af præventive lægekonsultationer blandt patienter og andre risikogrupper i målgruppen
Der er en signifikant forbedring af den generelle sundhedstilstand blandt patienter i målgrupperne i kølvandet på kampagnen
70 pct. af patienterne i målgruppen ændrer deres mad og spisevaner som en direkte følge af kampagnen
50 pct. af patienterne i målgruppen øger antallet af præventive læge-/sundhedsplejekonsultationer som en effekt af kampagnen
80 pct. af de patienter, der er involveret i kampagneaktiviteterne, oplever et større fysisk velvære på grund af de nye spisevaner
70 pct. af patienterne, der er involveret i kampagnen, øger deres brug af lokale træningstilbud i kølvandet på kampagnens aktiviteter

Andre eksempler på succesindikatorer og effekt i sundhedssektorens good practice:
En good practice effekt i sundhedssektoren kan være:
• Et fald i kortsigtede hospitalsindlæggelser blandt migranter/etniske minoritetspatienter på grund af mere effektive medicinske vurderinger baseret på interkulturel
•
•
•
•
•
•
•

forståelse
Bedre indsigt i og involvering af ikke-vestlige behandlingssystemer og -praksis blandt sundhedspersonale på grund af en systematisk interkulturel uddannelse
Højere behandlingsrate blandt migranter/etniske minoriteter på grund af tidlig forebyggende indsats i lokalsamfund og på grund af et systematisk samarbejde mellem
offentlige, private og frivillige sundhedsaktører og interessenter
Faste tolkningsservices med faste regler for indkaldelse og inddragelse af tolke på alle hospitaler
Ny institutionel ramme for formelt samarbejde mellem patienter, familie og sundhedspersonale
Forbedret adgang til forskellige sundhedsydelser i praksis for borgere og brugere af migranter/etniske minoriteter
Bedre fysisk og psykisk velvære og større tillid til sundhedssystemet blandt migranter/etniske minoritetsborgere og patienter
Nedgang i andelen af både formel og erfaren diskrimination blandt migranter/etniske minoritets sundhedspersonale i den daglige jobindsats
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Gennemgang af evalueringselementer 3):
bevidsthed ved overførsel
 Bevidsthed i
relation til
overførsel

HER STILLER VI SPØRGSMÅL SOM:
• Hvilke rammebetingelser er nødvendige for at implementere denne praksis?
• Hvilke færdigheder og kompetencer skal være tilstede for at implementere og forankre praksis?
• Hvilke særlige opmærksomhedspunkter skal observeres og anbefales i en overførselsproces?

HVAD KUNNE VÆRE RELEVANTE RAMMEBETINGELSER?

Når man overfører en good practice fra en kontekst til en anden, er det meget vigtigt at være opmærksom på de specifikke rammebetingelser, der
har karakteriseret den indledende kontekst. Selvom good practice blev udviklet og implementeret i en lignende sammenhæng – fx på en bestemt
sygehusafdeling – kan kontekstuelle rammer være anderledes ved nærmere eftersyn. Derfor er den kontekstuelle analyse af rammebetingelser
meget vigtig før overførsel af good practice fra en sundhedssammenhæng til en anden kan ske.
Det er bemærkelsesværdigt, at strukturelle og institutionelle rammebetingelser kan variere ganske drastisk, selv inden for de samme typer og
områder af sundhedssektoren – især på tværs af landegrænser. Fx kan de økonomiske rammer for hospitalsoperationen afvige og følge meget
forskellige retslige regler og procedurer. Det samme gælder for andre former for finansiering, såsom anvendelse af privat finansiering mv.
Endvidere vil de organisatoriske muligheder for at implementere den nye praksis være forskellige både inden for og på tværs af landegrænser.
Ledelsesstøtte og organisatorisk tilpasningsevne samt motivation og beredskab til forandringer i arbejdsmetoder er rammebetingelser af stor
betydning for en vellykket implementering af en ny praksis.
Ethvert forsøg på at overføre en good practice fra en sundhedskontekst til en anden bør overveje rammebetingelserne:
• Hvad er det økonomiske grundlag for good practicen – hvilke udgifter og finansielle kilder indgår i budgettet?
• Hvordan ledes og organiseres good practicen – er good practicen projektbaseret eller fuldt integreret i den almene organisation?
• Vil alle medarbejdere drage fordel af good practicen – eller vil der være ulemper for nogle ansatte?

20

BILAG 1)
- alle skabeloner for beskrivelses- og evalueringsprocessen
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Beskrivende skabelon 1): good practice kontekst
Beskriv venligst de kontekstuelle omstændigheder i good practice, for eksempel:
(For detaljer, se side 6 i evalueringsværktøjet)
Hospitals adgang

Akut
behandling

Lægebehandling
inkl. læge

Uddannelse / Praktik /
Træning

Terminal sygdom

Kollegialt
samarbejde

Modtagelse af
flygtninge

Tolkningsservice

Andre kontekstuelle forhold:
Hvilke faktorer og forhold i konteksten er af særlig betydning for good practice:

Beskriv venligst kategorierne for good practice:
(For detaljer, se side 6 i vurderingsværktøjet)
Mangfoldighedsledelse
/Organisatorisk perspektiv

Interkulturel kommunikation og færdigheder
/Kompetence perspektiv

Mangfoldighedsledelse og interkulturelle færdigheder
/ Organisatorisk og kompetence perspektiv

Kommentarer til kategorierne:
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Beskrivende skabelon 1): good practice sektor og område
Beskriv venligst sundhedssektoren og området i den pågældende good practice, for eksempel:
(for detaljer, se side 6 i vurderingsværktøjet)
Lokalt
sundheds
center

Hjemmepl
ejen

Ambulant
behandlings
tjeneste

Læge eller
speciallæge

Plejehjem

Kommunale
sundhedsmyndigheder

NGO’er
& private
sundhedsprojekter

Hospitals
sektor

Skadestue

Medicinsk
afdeling

Kirurgisk
afdeling

Psykiatrisk
afdeling

Hospice

Andre områder i sundhedssektoren:
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Beskrivende skabelon 2): målgrupper/aktører i praksissen
Beskriv venligst målgrupper / primære relationer / andre aktører, der er involveret i good practice, for eksempel:
(for detaljer, se side 7 i evalueringsværktøjet)
Professionel/patient

Professionel/familie

Professionel/professionel

Patient/familie

Andre målgrupper involveret i good practice:

Andre målgrupper involveret i eller påvirket af good practice:

Andre aktører involveret i eller påvirket af good practice:
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Beskrivende skabelon 3): formål og målsætninger i praksissen
Beskriv venligst det overordnede formål for good practice:
(for detaljer, se side 8 i evalueringsværktøjet)

Beskriv venligst de konkrete målsætninger for good practice:
(for detaljer, se side 8 i evalueringsværktøjet)
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Beskrivende skabelon 4): tilgang, aktiviteter og metoder
Beskriv venligst den teoretisk-metodiske tilgang i good practice, enten fra projektbeskrivelsen eller fra din egen analyse:
(For detaljer, se side 9 + 15 i evalueringsværktøjet)

Beskriv venligst de konkrete aktiviteter og metoder, der anvendes i good practice:
(For detaljer, se side 9 i evalueringsværktøjet)
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Evalueringsskabelon a): forventede og opnåede resultater
Beskriv venligst de forventede resultater af good practice, enten fra projektbeskrivelsen, andre vurderinger og kilder eller
fra din egen analyse:
(for detaljer, se side 10-16 i evalueringsværktøjet)

Beskriv venligst succesindikatorerne for good practice resultaterne, enten fra projektbeskrivelsen, andre vurderinger og
ressourcer eller fra din egen analyse:
(for detaljer, se side 10-16 i evalueringsværktøjet)

Beskriv venligst resultaterne indtil nu, enten fra andre vurderinger og kilder eller fra din egen analyse:
(for detaljer, se side 10-16 i evalueringsværktøjet)
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Evalueringsskabelon b): forventet og opnået effekt

Beskriv venligst den forventede effekt af good practice, enten fra projektbeskrivelsen, andre vurderinger og kilder eller fra
din egen analyse:
(for detaljer, se side 10-17 i evalueringsværktøjet)

Beskriv venligst succesindikatorerne for good practice, enten fra projektbeskrivelsen, andre vurderinger og kilder eller fra
din egen analyse:
(for detaljer, se side 10-17 i evalueringsværktøjet)

Beskriv venligst effekten indtil nu, enten fra andre vurderinger og kilder eller fra din egen analyse:
(for detaljer, se side 10-17 i evalueringsværktøjet)
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Evalueringsskabelon c): Virkning og effektive mekanismer
Beskriv venligst de effektive mekanismer i good practice, enten fra andre vurderinger og kilder, eller fra din egen analyse:
(for detaljer, se side 10-15 i evalueringsværktøjet)
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Evalueringsskabelon d): Opmærksomhedspunkter ved
overførsel
Beskriv venligst specifikke opmærksomhedspunkter, som bør overvejes ved overførsel af denne good practice til anden
kontekst, enten fra andre kilder eller fra din egen analyse:
(for detaljer, se side 18 i evalueringsværktøjet)
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BILAG 2)
- eksempler på good practice beskrevet og analyseret ved
hjælp af evalueringsværktøjet
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WIBEG: Vi tilbyder vejledning om din sundhed
- good practice i Østrig
Praksissens kontekst:
Kontekstuelle faktorer og forhold med særlig betydning for good practice:
Projektet er udviklet af en konsulentorganisation (non-profit) og et nationalt finansieringsorgan. Det skulle implementeres af en underafdeling af en national NGO, der
opererer i en særskilt region (Nedre Østrig), et center med fokus på kvinders sundhed. Grundlagt i 2012 er dette center for kvinders sundhed blevet et vigtigt sted i
regionen for indvandrerkvinder at gå til. Servicen kombinerer uddannelses- og samfundsmæssigt arbejde, generel og psykologisk rådgivning samt lægehjælp.
Wibeg-projektet bygger på et forgængerprojekt, der blev indledt af beratungsgruppe.at i byen Wien, der havde til formål at få adgang til indvandrerkvinder fra Tyrkiet
gennem sundhedsworkshops. Inden for projektet blev materiale med mange billeder og historier om mental sundhed, ernæring og fysisk velvære udviklet på tysk.
Materialet forsøgte eksplicit at forbinde sig med målgruppens reelle hverdag. Det blev brugt i flere små workshops grupper med 5-8 kvinder fra Tyrkiet for at indlede
forandringer i deres sundhedsadfærd. Workshoppen blev faciliteret af sundhedsvejledere fra Tyrkiet selv, som også taler tysk med kvinderne. Før arbejdet med
deltagerne i de små workshops, modtog sundhedsvejlederne en uddannelse om sundhedsviden, didaktiske og kommunikationsorienterede problemer, instruktioner om
brugen af projektmaterialet mv. I alle tilfælde blev de tyrkiske kvinder empowered til at få adgang til det østrigske sundhedsvæsen – også ift. udflugter og direkte støtte
til at finde en læge eller besøge et sundhedscenter.
I 2015 blev projektet overført til flere landdistrikter i Østrig, rettet mod afghanske kvinder såvel som tyrkiske kvinder. Dette overføringsprojekt (Wibeg) blev
implementeret mellem 2015-2017 af Caritas Wiener Neustadt. Det har vist sig at være en inkluderende og funktionel måde at tiltrække indvandrer- eller
flygtningekvinder på til sundhedssystemet med fokus på sundhedsvejlederens medieringsroller, som er essentielle for projektets succes.
Good practice vedrører procedurer for sundhedsplejeuddannelse/formidling, faciliterende sundhedslæsning i en bestemt målgruppe.

Praksissen beskæftiger sig med:
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•
•

Uddannelse/Praktik/Træning
Flygtningemodtagelse

Elementer der kendetegner konteksten, hvor praksis foregår:
•
•
•
•

•

Ekstern finansiering
Mulighed for at lære af et forgængerprojekt, der fandt sted i en anden region, involverer en af målgrupperne og at bruge eksisterende materiale
Etableret NGO, gode forbindelser, arbejder allerede med indvandrerkvinder
Medlemmer af målgruppen er uddannet til at arbejde med målgruppen (rammemetode)
Holistisk tilgang til sundhed

Rammebetingelser på organisatorisk/institutionelt niveau:
•
•
•
•
•

Praksissen/indsatsen faciliteres af politikere/politiske incitamenter
Praksissen/indsatsen afspejler en institutionel mangfoldighedskodeks med overordnede værdier for mangfoldighedsledelse i en sundhedsorganisation
Praksissen/indsatsen afspejler institutionelle regler om brugervenlig/handicapvenlig adgang til bygninger og fysiske miljøer i sundhedsvæsenet
Praksissen/indsatsen afspejler et institutionelt og tværfagligt samarbejde med religiøse/ åndelige/kulturelle interessenter og eksperter
Praksissen/indsatsen afspejler en institutionel politik/regel/hensigt om at udøve etnisk/kulturel mangfoldighed blandt sundhedspersonalet

Rammebetingelser på et kompetence/kommunikativt niveau:
•
•

Praksissen/indsatsen afspejler levering af og adgangen til behandling på andre sprog end det nationale sprog for patienter og pårørende
Praksissen/indsatsen afspejler udbuddet og adgangen til særlige interkulturelle outreach aktiviteter (som specialkorps eller teams til hjemmepleje mv.)
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Kategorier for good practice:
Mangfoldighedsledelse
/Organisatorisk perspektiv

Lokale
sundheds
center

Hjemme
plejen

Interkulturel kommunikation og færdigheder
/Kompetence perspektiv

Mangfoldighedsledelse og interkulturelle færdigheder
/ Organisatorisk og kompetence perspektiv

X

Ambulant
behandlings
tjeneste

Læge eller
speciallæge

Plejehjem

Kommunale
sundhedsmyndigheder

NGO’er
& private
sundhedsprojekter

Hospitals
sektor

Skadestue

Medicinsk
afdeling

Kirurgisk
afdeling

Psykiatrisk
afdeling

Hospice

X

Målgruppe og aktører i praksissen:
Professionel/patient

Professionel/familie

Professionel/professionel

Patient/familie

X

Primære målgruppe:
Målgruppen omfatter mødre og bedstemødre, der bor i tyrkiske og afghanske samfund i Nedre Østrig – især tredjelandsstatsborgere – såvel som deres familier. Projektet
fokuserer på kvinder med lav socioøkonomisk status. Målgruppen betragtes som "vanskelig at nå". Kvinderne tilhører overvejende en muslimsk baggrund og er specielt
dårligt stillede både socialt og sundhedsmæssigt på grund af deres specifikke levevilkår (lidt formel uddannelse, få tyske færdigheder, beskeden personlig indkomst,
afhængig af mand og familie, antal af børn er over gennemsnit osv.). Derudover er der lidt uformelt samfundspleje i relation til psykosociale spørgsmål, da målgruppens
medlemmer sjældent taler om disse områder af livet med deres jævnaldrende.
Ved at målrette indsatsen til kvinder/mødre/bedstemødre, der skal fungere som multiplikatorer i deres familier og samfund, fungerer familiemedlemmer som partnere
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og børn som indirekte målgrupper.
Praksissen omhandler forholdet mellem vejlederne/mediatorerne, som er medlemmer af målgruppen selv og er blevet uddannet af projektmedlemmer og
sundhedspersonale og patienter (indvandrerkvinder, der skal fungere som multiplikatorer i deres familier og lokalsamfund).

Andre forhold involveret i eller berørt af good practicen:
Yderligere grupper af mennesker, der er involveret i projektet:
• Projektpersonale
• Sundhedspersonale/specialister, der deltager i workshops
• Personale, der arbejder på udflugter (dvs. sygeforsikringsselskaber, centre til lægeundersøgelser mv.)
• Medlemmer af transportvirksomhed
• Lokale interessenter
• Lokalsamfunds der er adresseret/involveret under rekruttering
Personer indirekte påvirket:
• Børn og børnebørn af de mødre/bedstemødre, der deltager i kvindegrupperne
• Familiemedlemmer
• Medlemmer af lokalsamfund
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Mål og målsætninger i prasissen:
Projekterne har til formål at facilitere sundhedsrelaterede lige muligheder for kvinder med lav socioøkonomisk status ved at sprede viden om sundhed i en mindre
gruppe. For at implementere tiltag, der er attraktive, realistiske såvel som overkommelige for målgruppen, overvejes nøje forholdet mellem individuelle aspekter
(sundhedsrelateret velvære, livsstil) og faktorer som leve- og arbejdsmiljøer.

Primære mål:
1) Formidle litteratur om sundhed
2) Øge målgruppernes sundhedspotentiale ved at facilitere adgang til information, forebyggende foranstaltninger og institutioner i sundhedssystemet
3) Reducere medicinske udgifter ved at fremme sundhedsrelateret adfærd og forebyggelse
4) Interkulturel mediering mellem indvandrere og aktører i sundhedsvæsenet for at forbedre aktiviteternes cost-benefit-forhold
5) Empower migranter med lav socioøkonomisk status for at fremme sundhedsrelateret ligestilling
Projekterne har til formål at demonstrere og forklare, hvordan fysisk, psykisk og social trivsel er relateret ved at benytte daglige situationer som eksempler. informatin
om sundhed og sundhedsfremmende adfærd skal gøres tilgængelige for målgruppen, hvorved deltagerne bliver fortrolige med sundhedsinstitutioner
(lægeundersøgelser, praktiserende læger, sundhedsforsikringsvirksomheder mv.) samt tilgængelige ydelser. Projektet har til formål at facilitere mental
sundhedslitteratur i målgruppen samt kommunikation og udveksling blandt deltagerne for at skabe gensidig støtte til at forandre og forbedre deres levevilkår

Konkrete målsætninger:
1) Kvindelige indvandrere - mødre og bedstemødre - med lav socioøkonomisk status deltager i programmet, modtager sundhedsværktøjsboksen og arbejder igennem
den ved hjælp af sundhedsvejlederne.
2) Kvinder/mødre/bedstemødre er sensibiliseret over for sundhedsspørgsmål.
3) Sundhedsrelaterede spørgsmål adresseres i de deltagende kvinders familier, adfærdsmønstre tages op til fornyet overvejelse, børnene engagerer sig i materialerne, og
sundhedsfremmende viden overføres.
4) Kvinder/mødre/bedstemødre er i stand til ved hjælp af programaktiviteterne at anvende eksisterende ressourcer (egne og offentlige) såvel som at fungere som
multiplikatorer i deres familier og sociale omgivelser, således at adfærd og omstændigheder påvirkes på en positiv måde.
5) Programmet bliver opmærksom på kvindelige indvandrere med lav socioøkonomisk status gennem rekruttering, præsentationer, flyers og informative konversationer,
der finder sted i målgruppernes boligområder.
6) Deltagerne bliver bekendt med en holistisk tilgang til sundhed og samspillet mellem fysisk, mental og social velfærd.
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7) Deltagerne bliver opmærksomme på de vigtigste ydelser og services til sundhedsfremme og institutioner, og de føler sig i stand til at få adgang til relevant information.
8) Deltagerne fungerer som multiplikatorer i deres familier med hensyn til sundhedsbevidsthed, adfærd og omstændigheder.
Om to år dannes 12 grupper af kvinder (med seks-otte deltagere) i 12 samfund/regionale områder; deltagerne er under supervision fra tre flersprogede vejledere.

Tilgang, aktiviteter metoder:
Da de målrettede kvinder/mødre/bedstemødre føler sig ansvarlige for omsorg og næring af deres familiemedlemmer, er de særligt velegnede til at tjene som
multiplikatorer, der påvirker adfærd i deres familier.

Rammebetingelser:
Kvinderne nås gennem aktiviteter i deres boligområde. Gennem kvinderne bliver deres børn/børnebørn og hele deres familie nået. Ved at nå familien og børn/børnebørn
nås samfundene også. Således viderefører de deltagende kvinder den erhvervede viden til deres børn/børnebørn, familie og fællesskabsmedlemmer. Mund-til-mund
benyttes som et vigtigt middel til at aktivere medlemmer af lokalsamfundet og øge interessen for sundhedsfremmende temaer.

Outreach aktiviteter:
Kvinder, der er medlemmer af målgruppen, vælges som sundhedsvejleder og arbejder med målgruppen. Sundhedsvejlederne uddannes først i, hvordan man arbejder
med denne gruppe af kvinder, hvordan man bruger projektmaterialer, om sundhedsvidenskab og om didaktiske spørgsmål. Andet skridt er, at sundhedsvejlederne
rekrutterer potentielle deltagere i deres nær- og boligmiljøer og inviterer disse til at deltage. Deltagelse er frivillig. Hver sundhedsvejleder arbejder med 6-8 kvinder (to
månedlige møder). Gennem vedvarende støtte skaber sundhedsvejlederne og deltagerne et langsigtet og tillidsfuldt forhold – der føres en behovsbaseret tilgang, der kan
være en langsom proces. Denne løbende støtte faciliterer en gradvis forandring i sundhedsrelateret adfærd på deltagerens side.

Empowerment tilgang:
Der foretages en kapacitetsopbygning blandt målgrupperne og de lokalsamfund, de tilhører; Programaktiviteterne er baseret på en forståelse for deltagerne samt en
kulturel forståelse.

Holistisk tilgang til sundhed:
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Projektmaterialet illustrerer de komplekse forhold mellem adfærd og miljøforhold og samspillet mellem fysiske, mentale og sociale sundhedselementer. De omfattende
områder dækker således; bevægelse, børneudvikling, kommunikation, vaccination, seksualitet eller tandhygiejne.
Wibeg-projektet opererer med skriftligt materiale om sundhed, hvilket er let forståeligt og illustreret med historier, grafer og billeder. Projektet bygger på eksisterende
materiale (sundhedsværktøjskasse, billedbøger, tekster, vejledninger mv.), der blev udviklet i et tidligere projekt med tyrkiske kvinder. Det meste af materialet er
tilgængeligt på tyrkisk, og det skal oversættes til afghanske kvinder. Materialet omhandler spørgsmål, der er relevante for deltagernes hverdag.
Den primære kontaktperson for indvandrerkvinder er sundhedsvejlederne, som selv er fra et indvandrerfællesskab, men er uddannet i førende sundhedsværksteder.
Deres rolle er anstrengende og kræver meget tid, empati, medfølelse og forståelse for deres faglige rolle som vejledere. Udflugter og workshops i små grupper (i
deltagernes hjem eller på neutrale steder som lokalsamfundscentre) laves for, at deltagerne skal lære sundhedsplejeinstitutioner at kende (lægeundersøgelser,
praktiserende læger, sundhedsforsikringsvirksomheder, tilgængelige ydelser mv). Derudover er der gruppemøder med specialister (fx om ernæring eller kvinders
sundhed), hvor solid viden om sundhed kommunikeres til målgruppen på en specifik, målrettet måde, idet man forsøger at integrere sundhedsfremme i hverdagen.
Andre aktiviteter omfatter processtyrings- og dokumentationsprocedurer, instruktion af personale samt vejledning og monitorering af samtaler med personale, der
afholdes regelmæssigt. Projektet er ved at blive evalueret, bl.a. målgruppens rækkevidde, arbejdet som sundhedsvejleder, kommunikation inden for projektgruppen og
bæredygtighed (integration i institutionen, netværk med relevante interessenter, langsigtet sikring af ressourcer, udvidelse til yderligere regioner).

Milepæle:

3 måneder: forberedende fase – valg af personale, rekruttering af deltagere, uddannelse af sundhedsvejledere
16 måneder: arbejde med gruppen af kvinder – informationsaktiviteter og udflugter, vejledning, projektovermonitorering af personale, dokumentation af
projektaktiviteter (midtvejsrapporter), formidling af projektaktiviteter, netværk med interessenter, ekstern evaluering
1 måned: roll-out fase – behandlingsdokumentation, sidste rapport, ekstern evaluering
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Forventede og opnåede resultater:
Forventede resultater:
Projektet sigter mod empowerment ved at informere, uddanne, sensibilisere og aktivere de deltagende mødre/bedstemødre og motivere dem til at dele ”know how”
med deres børn og familiemedlemmer. Gennem projektaktiviteterne, der tilpasset den aktuelle målgruppe, som typisk er svær at nå, påtænkes følgende retultater:
•
•
•

Sundhedslitteratur skal skabes til målgruppen
Bevidsthed skal opstå
Adgang til sundhedsydelser skal faciliteres

Derudover skal projektet udvikles yderligere og udvides til flere regioner i Østrig.

Succesindikatorer for good practice resultater:
Kvantitative indikatorer:
• Opnåelse af målgruppe: 90 deltagere i 12 kvindegrupper
• At nå indirekte målgruppe: 300 familiemedlemmer gennem deltagerne
• Nå 300-350 mennesker i alt

Resultaterne indtil nu (på et givet tidspunkt):
Der er dannet 11 kvindegrupper i 7 landdistrikter. Grupperne er permanente, når de er etableret og når ud til ca. 80 kvinder i øjeblikket. De afghanske kvinder har lav
uddannelsesmæssig baggrund (22 ud af 30 har ingen grundskole). De tyrkiske kvinder er for det meste husmødre og har ingen egen indkomst. Kvinder mellem 21 og 30 år
blev nået særlig godt. Projektet nåede således sin målgruppe: Tyrkiske og afghanske kvinder med lav socioøkonomisk status. Projektet var dog ikke vellykket med at nå
bedstemødre (kvinder 50+ er generelt ikke nået som deltagere i kvindegrupperne).

39

Forventet og opnået effekt:
Forventet effekt:
Ændring af adfærd blandt målgruppen:
• Øget viden om sundhed
• Etablering af betroede relationer
• Forbedring af sundhedsrelateret adfærd, dvs. i forhold til ernæring, forebyggelse, mentalt velvære mv.
• Opnå bedre kendskab til deres boligområde, øget bevægelse og social aktivitet uden for hjemmet
Institutionel ændring/systemændring:
• Find regionale partnere, etablere samarbejdsforhold
• Oprettelse af infrastruktur (det vil sige rum hvor grupperne kan mødes)
• Oprettelse af grupper, der faciliterer selvtillid

Succesindikatorer for good practice effekt:
Kvalitative indikatorer:
• Ændret adfærd blandt målgruppen (sundhedslitteratur, adgang til sundhedssystemet)
• Inddragelse af interessenter
• Integration af projekt til bærerinstitution (eksisterende afdelinger og strukturer), bæredygtighed (ressourcer, overførsel)

Effekten indtil nu (på et givet tidspunkt):
Forventet effekt:
Et spørgeskema udarbejdet til deltagerne i workshoppen med specialister (svar n = 41) viser, at viden om sundhedsfremme er øget inden for alle temaområder (hvad er
sundhed, familieliv, børns sundhed osv.). Deltagerens vilje til at forandre og lære blev øget efter workshops.
Effekten blev målt yderligere i en kvalitativ evaluering. Sundhedsworkshopsene førte til: dybe samtaler, deltagere har deres første kontakt til østrigske kvinder,
empowerment, reducering af social isolation, kendskab til det boligområde de bor i osv. Deltagerne reagerede godt på sundhedsvejledernes arbejde. I mange tilfælde
blev betroede relationer opbygget mellem vejlederne og deltagerne. Tutorerne følte, at deres arbejde var meningsfuldt og rapporterede forandringer i deltagernes
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sundhedsrelaterede opførsel, dvs. med hensyn til kost og madlavning. Deltagerne socialiserede også med specialister og andre eksterne aktører under workshops.
Ikke-forventet effekt:
I nogle grupper var deltagerne i stand til at forbedre deres tyske færdigheder, som igen faciliterer social integration.
Selv om projektet har haft succes med næsten lige så mange deltagere som planlagt i ansøgningen, rapporterer sundhedsvejlederne vanskeligheder med at sikre
regelmæssig deltagelse af gruppemedlemmer. Vejlederne skal bruge meget tid på at sikre deltagelse, indkalde deltagerne og motivere dem. Dette bidrager til en
overforbrug af sundhedsvejlederne. Bortset fra deres primære arbejdsfunktioner (rekruttering, ledelse af møder og dokumentation af aktiviteterne), skal de bruge meget
tid på hjælpeaktiviteter (dvs. blive inviteret af deltagere og returnere invitationen, udføre opgaver for dem, oversætte).
Mange af kvinderne i målgruppen har få tyske færdigheder eller er analfabeter. Det er således ikke tilstrækkeligt at opstille tilgængeligt informationsmateriale på flere
sprog. Især når det drejer sig om sarte sundhedsspørgsmål, er kvinderne meget taknemmelige for at have fortrolige, som sundhedsvejlederne, der ledsager dem til fx
lægekonsultationer. Ellers forbliver de afhængige af deres børns hjælp, når de søger lægehjælp.
Nogle af deltagerne forlader næsten aldrig deres umiddelbare boligområde alene. Således bliver de hentet på et mødested i nærheden af deres hjem af deres
sundhedsvejleder og ledsaget til gruppemøder, udflugter mv. Bagefter bringes de tilbage til dette mødested. Efter et stykke tid er det mere sandsynligt for deltagerne at
forlade deres umiddelbare boligområder på egen hånd.
Vejlederne mødes med høje forventninger fra deltagerens side, hvilket medfører en meget høj personlig inddragelse af sundhedsvejlederne. Et behov for faglig
grænsetegning og faglig støtte til vejledere er blevet identificeret for at styrke dem i deres arbejde. Men deres personlige engagement og smedning af betroede
relationer ved at bruge så meget tid og kræfter synes at være afgørende for deres arbejde.
Integrationen af projektet til overførsels-virksomheden har kun fundet sted i mellemlang grad. Dens bæredygtighed hænger sammen med sundhedsvejlederne, som
arbejder med deltagerne, genererer viden og ”know how”.
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Virkninger og effektive mekanismer:
Effektive mekanismer til støtte for opnåelse af resultater og effekt:
Sundhedsvejlederes arbejde (migranter selv), som er meget engagerede og bruger meget tid på at opbygge tillidsfulde relationer til deltagerne, er kerneelementet, der
sikrer succesen med praksissen. At opbygge tillid med gruppemedlemmerne er et vigtigt fundament for at starte læringsprocesser, adfærdsmæssige forandringer og
deltagernes empowerment. Sundhedsvejlederens arbejde er baseret på en uddannelse (om hvordan man arbejder, hvad man kan forvente, hvordan man håndterer
vanskeligheder etc.), men kræver også løbende vejledning og supervision.
Målgruppens tilgængelighed var vigtig for muligheden for at overføre pilotprojektet til en ny region (og ideelt sprede det yderligere). Projektets erfaringer viser dog, at
forskellige strategier for at nå målgruppen og rekruttere deltagere på forskellige steder også kan lykkes. I nogle tilfælde var det lykkedes at arbejde sammen med lokale
samfunds gate-keepers og henvende sig til eksisterende grupper af kvinder. I andre tilfælde har de personlige kontaktpersoner fra sundhedsvejlederne, som er
medlemmer af samfundene selv, vist sig mere succesfulde. I de fleste tilfælde var mund til mund-metoden og forsøger at nå potentielle deltagere i deres hjem ved at
ringe til dem et vigtigt middel til at nå målgruppen. Således forsøgte man forskellige rekrutteringsstrategier og tilpassede dem løbende til de aktuelle lokalsamfund. Dette
var et kerneelemt for succes med at opbygge varige deltagergrupper.
Endelig, var det en effektiv mekanisme for projektets succes, at det ikke var nødvendigt at udvikle alt materiale inden for projektet, men at man kunne bruge
eksisterende ressourcer.
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Opmærksomhedspunkter ved overførsel:
Opmærksomhedspunkter kan omfatte:
•
•
•
•
•

•

Institutionelle rammer/finansiering
Strategier med at rekruttere/nå målgruppen
Tilgængelighed af projektmateriale
Uddannelse af sundhedsvejleder
Støtte til sundhedsvejleder
Hvordan skaber man bæredygtighed?

Faktorer, der især bidrog til succesen med denne praksis:
•
•
•
•
•
•

•

Sundhedsvejlederes kendskab til deltagernes boligområde ift. regional eller lokal overførsel
Deltagerne der bor i nærområder
Bruge tid på at opbygge tillid
Eksisterende infrastruktur
Gate-keepers eller eksisterende tidligere relationer mellem sundhedsvejledere og deltagere
Fast gruppe af deltagere; små indsatser for sundhedsvejlederne sikrer deltagelse
Støtte til sundhedsvejleder; hvordan man organiserer møder til at begynd med, hvad skal man gøre, når deltagerne holder op med at vise sig, hvordan man
håndterer for høje forventninger mv.
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Indvandrermedicinsk Klinik i Odense
- good practice i Danmark
Praksissens kontekst:
Beskriv venligst de kontekstuelle omstændigheder i good practicen, for eksempel:
(for detaljer, se side 6 i vurderingsværktøjet)
Hospitals adgang

Akut behandling

Lægebehandling
inkl. læge

X

Uddannelse / Praktik
/ Træning

Terminal sygdom

Kollegialt samarbejde

Modtagelse af
flygtninge

Tolkningstjeneste

Kontekstuelle faktorer og omstændigheder med særlig betydning for good practice:
Mange indvandrere har sparsom indsigt i det danske sundhedsvæsen og dets ydelser til borgerne. Læger og sygeplejersker har ofte svært ved at omdanne symptomerne
på migrantpatienter til klare diagnoser. Ofte kan faktorer som sprog såvel som sociale og økonomiske problemer forhindre hensigtsmæssig indlæggelse af hospitaler. I
kommunerne kan det være svært at adskille sociale spørgsmål fra sundhedsfaktorer.
Indvandrermedicinsk Klinik er etableret som en speciel klinik inden for infektiøs Medicin på Universitetshospitalet i Odense, Region Syddanmark. Klinikken blev grundlagt
for 10 år siden med det formål at styrke og kvalificere den medicinske ydelse over for indvandrerpatienter fra tidspunktet for lægehenvisningen fra lokale praktiserende
læger til den videre behandling enten på hospitalsafdelingen, hos specialiserede praktiserende læger eller i andre dele af det primære sundhedsvæsen på kommunalt
plan.

Elementer der kendetegner den kontekst, hvor praksis foregår:
Grundlæggende modtager Klinikken patienter med migrant eller flygtninges baggrund, som skal undersøges og behandles ud fra en tværfaglig og holistisk tilgang på
grund af flere sygdomme og symptomer, som ofte kombineres med socioøkonomiske, socio-kulturelle, familierelaterede og personlige udfordringer.
Klinikken er således organiseret ud fra et tværfagligt princip, der inkluderer læger, sygeplejersker og socialarbejdere, delvist suppleret af psykologisk bistand. Patienterne
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henvises til klinikken af praktiserende læger, andre lokale myndigheder i det primære sundhedssystem eller muligvis fra hospitaler. Henvisningerne er generelt baseret
på vurderingen af, at patienten har brug for en mere grundig undersøgelse og belysning af patientens sundhedssituation og medicinske behov. Den forudgående
vurdering kan også konkludere, at patienterne har brug for en anden tilgang til deres lidelser end de praktiserende læger er i stand til at tilbyde. Klinikken omhandler kun
patienter, der er karakteriseret ved svær sygdom. Fx lider 70 pct. af patienterne af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), og alle patienter kan berette om komplekse
personlige livshistorier, livsbetingelser og anamneser.

Kategorier og områder af good practicen:
Mangfoldighedsledelse
/Organisatorisk perspektiv

Interkulturel kommunikation og færdigheder
/Kompetence perspektiv

Mangfoldighedsledelse og interkulturelle færdigheder
/ Organisatorisk og kompetence perspektiv

X

Med hensyn til kategorisering tjener Indvandrermedicinsk Klinik et dobbelt formål. For det første er det formålet at levere særlige sundhedsydelser, hvor medarbejderne
er uddannet til at demonstrere interkulturel forståelse og håndtere interkulturel kommunikation mod borgere af anden etnisk-kulturel baggrund. For det andet fungerer
klinikken som en vej ind i de generelle hospitaler og afdelinger, hvilket i sig selv peger på det generelle behov for mangfoldighedskendskab og behovet for at møde
patienter og familiemedlemmer af anden etnisk-kulturel oprindelse på lige fod med etniske danske statsborgere. Klinikken er i sig selv et eksempel på
mangfoldighedsledelse over for patienter og familie såvel som professionelt personale.

Lokale
sundheds
center

Hjemmep
lejen

Ambulant
behandlings
tjeneste

Læge eller
speciallæge

Plejehjem

Kommunale
sundhedsmyndigheder

NGO’er
& private
sundhedsprojekter

Hospitals
sektor

Skadestue

Medicinsk
afdeling

Kirurgisk
afdeling

Psykiatrisk
afdeling

Hospice

X
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Målgrupperne og aktørerne i praksis:
Professionel/patient

Professionel/familie

X

Professionel/professionel

X

Patient/familie

X

Den primære målgruppe:
Klinikken er specielt rettet mod etniske minoritetspatienter, der er præget af komplekse sundhedsspørgsmål og problemer. Klinikken tilbyder således ikke generelle
sundhedsydelser til borgere med en migrant- og/eller flygtninges baggrund. Patienterne, der henvises til klinikken, skal have et særligt og anerkendt behov for et eller
flere af følgende kriterier:
•

Behovet for en hospitalsbaseret tværfaglig og tværgående specialundersøgelse og vurdering for en korrekt anamnese

•

Væsentlige og langsigtede sundhedsproblemer

•

Flere og alvorlige sociale og somatiske komplekser af symptomer, der ikke umiddelbart kan håndteres udelukkende og grundigt i den primære
sundhedssektor

•

Behov for en koordineret indsats fra hospitalet, almen praksis, kommunale ydelser med hensyn til sundhedspleje, social pleje, sproglig støtte mv

•

Behov for opfølgende specialprøver fra flere hospitaler og afdelinger

•

Behov for et koordinerende organ for at optimere den samlede undersøgelse, anamnese og behandlingsproces

Før henvisning til klinikken blev mange patienter undersøgt af praktiserende læger og endda hospitalsafdelinger uden at opnå et klart og tilstrækkeligt billede af deres
lidelser og behandlingsbehov.
Desuden lider over halvdelen af alle patienterne af posttraumatisk stresslidelse og andre sygdomme relateret til dette.

Andre relationer, der er involveret i eller berørt af praksissen:
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•

Alle opgaver i klinikken udføres af et team af læger, sygeplejersker og socialrådgivere/socialarbejdere. Det permanente personale består i øjeblikket af 4 læger, 4
sygeplejersker, 2 socialarbejdere og en sekretær. Det permanente personale omfatter ikke psykologer. Men klinikken har god erfaring med at rekruttere
psykologstuderende som praktikanter og i praktikophold.

•

Ud over det interne daglige samarbejde er de ansatte i klinikken i løbende kontakt med sundhedspersonale i andet fagligt personale og afdelinger på Odense
Universitetshospital. Som en del af den eksterne kontakt til andet personale og afdelinger udvikler medarbejderne i klinikken interkulturelle
undervisningsmaterialer om interkulturel forståelse og kommunikation. Desuden underviser personalet psykologstuderende i interkulturel psykologi – på frivillig
basis.

•

Medicinstuderende, psykologistuderende, social- og sygeplejerskeelever har mulighed for at deltage i praktikpladser på klinikken.

•

Studerende i praktikophold bliver bekendt med det kliniske arbejde under supervision fra de faste medarbejdere og undertiden også fra eksterne psykologer.
Sammenfattende hjælper praktikophold og eksterne samarbejdsforbindelser med at øge bevidstheden om de interkulturelle aspekter og specifikke behov blandt
etniske minoritetspatienter, der lider af komplekse sundhedsproblemer og sociale, kulturelle, sproglige og økonomiske udfordringer.

Formål og målsætninger i praksis:
Det overordnede formål:
Det overordnede mål og primære mål for Indvandrermedicinsk Klinik er at sikre lige adgang til tilstrækkelig lægeundersøgelse og behandling til en gruppe borgere, der –
som følge af sociale, økonomiske, kulturelle, personlige og ikke mindst sundhedsmæssige kompleksitetsforhold – er særligt sårbare og med særlig risiko for ikke at
modtage den somatiske og mentale afklaring og behandling, som de har brug for.
Ifølge dansk sundhedslovgivning skal alle borgere – uanset køn, alder og oprindelse – have lige adgang til sundhedsydelser. Ligestilling understøttes også af både national
lovgivning og internationale konventioner om ligebehandling og bekæmpelse af forskelsbehandling. Kravet om lige adgang til sundhedspleje har derfor en meget stærk
position i det danske sundhedssystem. Men praksis har vist – og viser stadig – at krav til ligebehandling ikke altid overholdes for etniske minoritetsborgere, især fra ikkevestlige lande, der ankom til landet som migranter eller flygtninge.
Dette skyldes flere komplekse faktorer. Sprog- og kommunikationsudfordringer spiller en vigtig rolle. Indsigt i kulturrelaterede forskelle med hensyn til opfattelser og
sygdomsbegreber samt forskelle i diagnostiske systemer og behandlingstraditioner spiller også en vigtig rolle.
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Klinikken blev grundlagt som et svar på de udfordringer, der generelt vedrører de etniske mindretals adgang til sundhedsydelser.

Konkrete målsætninger:
På baggrund af det overordnede mål og som udgangspunkt har intentionen været, at klinikken skal opfylde en række konkrete målsætninger:

Målsætning 1): At etablere et specielt medicinsk og klinisk tilbud til migranter og flygtninge inden for rammerne af det almindelige sundhedssystem
• Først og fremmest bør klinikken bane vejen for et specialiseret, behovsorienteret og mere kvalificeret sundhedsvæsen til indvandrere og flygtninge, der er
karakteriseret ved en kompleksitet af diffuse, der kan håndtere flere symptomer – der vil blive henvist fra det lokale og primære sundhedssystem, især fra lokale
læger.

Målsætning 2): At opnå ny klinisk forståelse af en særlig gruppe patienter med omfattende og komplekse behov
• For det andet blev klinikken også startet med målet om at opnå en bedre klinisk, faglig og holistisk forståelse af de komplekse sundhedsproblemer og -mønstre

blandt denne specielle patientgruppe, som er belastet med en bagage med krigsoplevelse og rædsler, mistillid til systemer, sprogbarrierer og intet klart overblik over
egen livssituation, egen sygdom og egen fremtid.

Målsætning 3): At optimere tværfagligt samarbejde med fagligt personale/praktiserende læger i den lokale, primære sundhedssektor
• For det tredje var en nøgleopgave for klinikken fra begyndelsen af at opbygge og styrke kontakt og fagligt samarbejde med praktiserende læger i regionalområdet, og

dermed sikre, at praktiserende læger henviser patienter i målgruppen til klinikken for at få kvalificeret og specialiseret undersøgelse af patienterne og en professionel
sparring på diagnoser, passende behandlingsplaner, kommunikation med patienterne osv.

Målsætning 4): At etablere og tilbyde uddannelse og træning med fokus på interkulturel forståelse og betingelser for at sikre lige adgang
•

For det fjerde var et nøgleperspektiv at styrke bevidstheden om interkulturelle behov og kompetencekrav inden for både den primære og sekundære
sundhedssektor blandt praktiserende læger og hospitalspersonale.

Målsætning 5): At tilvejebringe og formidle dokumentation for ny viden og erfaring med hensyn til etniske og kulturrelaterede sundhedsspørgsmål og
interkulturelle behov
• For det femte skulle og skal klinikken give professionel analyse og dokumentation af aktuelle resultater og læringspunkter for at bidrage til den faglige
opmærksomhed og den professionelle forbedring af lige adgang og tilstrækkelig undersøgelse og behandling af etniske minoriteter i sundhedsvæsenet.

Tilgang, aktiviteter og metode
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Konceptuelle tilgang:
Den holistiske tilgang indikerer, at Indvandrermedicinsk Klinik udover de interkulturelle og kliniske færdigheder også opbygger en omfattende viden og indsigt i
mekanismerne for ulig adgang til sundhedssystemet, illustreret gennem et stort antal individuelle tilfælde. Desuden blev det klart, hvordan uligheden i adgangen til
sundhedsydelser skyldes specifikke organisatoriske og kompetenceproblemer inden for hospitalets struktur samt ved bredere tværfaglige problemer med hensyn til
"silotænkning", manglende samarbejde mm.

Metode og aktiviteter:
Klinikken tilbyder ikke lægehjælp, men sikrer, at patienterne undersøges grundigt på grund af den holistiske tilgang til symptomer og lidelser og videreføres til yderligere
relevant undersøgelse af andre specialister på hospitalsafdelinger eller private klinikker, når den enkelte situation kræver det. Den holistiske undersøgelse er resultatet af
det tværfaglige samarbejde mellem klinikkens læger, sygeplejersker, socialarbejdere samt tolke i tilfælde, hvor der er behov for faglig tolkning både fra en kommunikativ
og medicinsk synsvinkel. På baggrund af resultater fra yderligere undersøgelser vil klinikken endelig afgøre en passende behandlingsplan, som vil blive meddelt
patientens lokale læge. Fra dette tidspunkt overtager lægen ansvaret for den videre gennemførelse af behandlingsplanen, eventuelt med vejledning fra klinikken. I nogle
tilfælde kan den videre behandling kræve hospitalsindlæggelse.
Som led i den holistiske og tværfaglige tilgang bliver patienterne også guidet og hjulpet med spørgsmål, der vedrører andre emner og rent sundhedsmæssige emner, for
at holde sociale spørgsmål og udfordringer forbundet med hverdagen.

Medicinsk og samfundsmæssig indsigt hånd i hånd i den holistiske tilgang til patientens livshistorier
Hver patient henvist til klinikken undersøges og vurderes ud fra 2 forskellige kriterier:

1) hvordan kan patientens udvikling forbedres, og hvordan kan patientens overholdelse af behandlingsplanen forbedres og vedligeholdes for at sikre, at patienten rent
faktisk virker i overensstemmelse med behandlingsplanen – hvad angår korrekt medicinering mv.
2) hvad kan sundhedssystemet lære af de identificerede problemer i den enkelte patients anamnese med hensyn til specifikke medicinske problemer og reaktioner
samt generelle resultater af ukendt karakter.
Baseret på det holistiske princip gennemfører klinikpersonalet patientens undersøgelse med fokus på både somatiske, psykologiske, sociale og personlige udfordringer
og problemer. Således går læger, sygeplejersker, socialarbejdere mv. ind i en tværfaglig undersøgelsesmetode. Som led i undersøgelsen bliver patienterne også grundigt
orienteret om sundhedsvæsenet og instrueret i, hvordan man kan bruge systemet på passende vis i fremtiden.
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Forventede og opnåede resultater:
Forventede resultater:
I overensstemmelse med målsætningerne kan de forventede resultater beskrives som følger:
Målsætning 1): at etablere et specielt medicinsk og klinisk tilbud til indvandrere og flygtninge inden for rammerne af det almindelige sundhedssystem
Resultat i overensstemmelse hermed: at tilbyde speciel og holistisk undersøgelse til indvandrere og flygtningepatienter ved henvisning fra lokale praktiserende læger
eller eventuelt af hospitalsafdelinger
Målsætning 2): at opnå ny klinisk forståelse for en særlig gruppe patienter med omfattende og komplekse behov
Resultat i overensstemmelse hermed: at indsamle, forbedre og kvalificere den empiriske, kliniske og faglige indsigt i migrant- og flygtninges sundhed og sygdomsprofiler,
tilvejebragt gennem de holistiske undersøgelser af patienter fra målgruppe
Målsætning 3): at fremme det tværsektionelle samarbejde med sundhedspersonale/praktiserende læger i den lokale primære sundhedssektor
Resultat i overensstemmelse hermed: at formidle og udbrede kendskabet til klinikken til praktiserende læger over hele regionen – og faktisk over hele landet – og også
på alle afdelinger på universitetssygehuset, hvor klinikken er forankret
Målsætning 4): at etablere og tilbyde uddannelse og træning med fokus på interkulturel forståelse og krav for at sikre lige adgang
Resultat i overensstemmelse hermed: at udvikle og udføre interkulturelle kurser for sundhedspersonale i hele sundhedsvæsenet i regionen og i andre dele af landet
Målsætning 5): at levere og formidle dokumentation for ny viden og erfaring med hensyn til etniske og kulturrelaterede sundhedsspørgsmål og interkulturelle behov
Resultat i overensstemmelse hermed: at sikre at klinikkens arbejde og resultater sammen med særlige analyser af kliniske emner med nyhedsværdi for den almene
behandilng formidles bredt til sundhedspersonale i både den primære og sekundære sundhedssektor

Succesindikatorer for good practice resultater:
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Målsætning 1): at etablere et specielt medicinsk og klinisk tilbud til migranter og flygtninge inden for rammerne af det almindelige sundhedssystem
Resultat i overensstemmelse hermed: at tilbyde speciel og holistisk undersøgelse til indvandrere og flygtningepatienter ved henvisning fra lokale praktiserende læger
eller eventuelt af hospitalsafdelinger
Indikator: en gennemgang af henvisninger fra patienter fra målgruppen som bevis for relevansen af klinikkens særlige mission og service
Målsætning 2): At opnå ny klinisk forståelse af en særlig gruppe patienter med omfattende og komplekse behov
Resultat i overensstemmelse hermed: at indsamle, forbedre og kvalificere den empiriske, kliniske og faglige indsigt i migrant- og flygtninges sundhed og sygdomsprofiler,
tilvejebragt gennem de holistiske undersøgelser af patienter fra målgruppen
Indikator: væsentlig forbedring af diagnoseprocessen for patienter i målgruppen sammenlignet med tidligere kontakt til sundhedsvæsenets system
Målsætning 3): at fremme tværsektionssamarbejdet med fagligt personale/praktiserende læger i den lokale primære sundhedssektor
Resultat i overensstemmelse hermed: at formidle og udbrede kendskabet til klinikken til praktiserende læger over hele regionen – og faktisk over hele landet – og også
på alle afdelinger på universitetssygehuset, hvor klinikken er forankret
Indikator: væsentlig feedback fra praktiserende læger om værdien og relevansen af samarbejdet med klinikken
Målsætning 4): at etablere og tilbyde uddannelse og træning med fokus på interkulturel forståelse og krav for at sikre lige adgang
Resultat i overensstemmelse hermed: at udvikle og udføre interkulturelle kurser for sundhedspersonale i hele sundhedsvæsenet i regionen og i andre dele af landet
Indikator: Gennemførelse af en bred praksis med kurser og andre uddannelsesmæssige aktiviteter med fokus på kommunikation og uddannelse af interkulturelle
spørgsmål
Målsætning 5): at give og formidle dokumentation for ny viden og erfaring med hensyn til etniske og kulturrelaterede sundhedsspørgsmål og interkulturelle behov
Resultat i overensstemmelse hermed: at sikre at klinikkens arbejde og resultater vurderes samt at der foretages andre analyser af kliniske emner, der tilsyneladende er
af særlig relevans for fagprofessionelle i sundhedssektoren
Indikator: dokumentation gennem en række evalueringer, analyserapporter, præsentationer og andre former for formidlingsaktiviteter
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Resultater indtil nu i good practicen:
Ud fra et læringsperspektiv viser det følgende et udvalg og eksemplificeringer af resultater fra den hospitalsbaserede koordinering af sygdomsforløb blandt indvandrere
og flygtningepatienter, udført igennem et årti af Indvandrermedicinsk klinik inden for rammerne af Odense Universitetshospital:
Målsætning 1): at etablere et specielt medicinsk og klinisk tilbud til migranter og flygtninge inden for rammerne af det almindelige sundhedssystem
Indikator: en gennemgang af henvisninger fra patienter fra målgruppen som bevis for relevansen af klinikkens særlige mission og service
Resultat i overensstemmelse hermed:
Ifølge den danske sundhedslovgivning skal alle borgere, uanset oprindelse og andre forskelle, have lige adgang og ligestilling i sundheden. Dette kan umiddelbart siges at
være tilfældet set i et formelt perspektiv i og med, at behandling i sundhedssystemet er gratis, hvorved borgerne formelt har lige adgang. Men ud fra klinikkens empiriske
erfaring er det bevidnet, at etniske minoritetsborgere generelt ikke har lige adgang i praksis på grund af mange forskellige organisatoriske og kompetencemæssige
faktorer, som direkte eller indirekte forhindrer mange minoritetsborgere i at benytte sundhedssystemet på lige vilkår med majoritetsbefolkningen. Det gælder
selvfølgelig også for visse andre borgergrupper på grund af økonomiske, sociale, kulturelle, normative og personlige faktorer.
Sammenfattende har forbedringen af lige adgang for indvandrere og flygtninge i forbindelse med korrekt sundhedsundersøgelse og behandling været en hovedfaktor i
klinikkens resultater helt fra begyndelsen.
I de første 5 år behandlede klinikken mere end 1000 patienter. Behandlingen og virkningerne er veldokumenterede, både af klinikken selv og af eksterne eksperter. Det
samlede antal patienter er ikke blevet noteret de seneste år. Der er dog grund til at tro på, at antallet fortsat er steget kraftigt i løbet af de efterfølgende 5 år, da
kendskabet til klinikken er udbredt gennem både medicinske og sociale magasiner og artikler.
Endvidere gav klinikken i Odense i 2013 anledning til etablering af endnu en indvandrermedicinsk klinik i hovedstadsområdet, forankret på Hvidovre Hospital. Indtil
denne dag er modellen ikke overført til andre regioner. Etablering af lignende klinikker var aldrig et specifikt mål for klinikken. Men allerede på et tidligt stadium
begyndte klinikken at anbefale en overførsel til andre regioner, da det hurtigt blev klart, at der er et stort behov og efterspørgsel efter denne form for service.
Målsætning 2): At opnå ny klinisk forståelse af en særlig gruppe patienter med omfattende og komplekse behov
Indikator: væsentlig forbedring af diagnoseprocessen for patienter i målgruppen sammenlignet med tidligere kontakt til sundhedssystemet
Resultat i overensstemmelse hermed:
Gennem den omfattende søgning og det store antal patienter har klinikken gennem årene opbygget stor viden om 1) specifikke årsager til ulighed inden for
professionelle specialiteter, 2) bredere hospitalsspecifikke årsager til ulighed og 3) tværsektorielle grunde til ulighed i sundhedsvæsenet. Sundhedsklinikken leverede en
løbende forskning og systematisk opsamling af erfaring med hensyn til kliniske fund og interkulturelle læringspunkter fra praksis. Utvivlsomt kan etniske
minoritetspatienter ud over de mere oplagte sproglige og kulturelle barrierer også bidrage til at forklare flere grundlæggende og tværgående generelle uligheder i
sundhed med konsekvenser for patienternes sikkerhed.
Målsætning 3): at fremme det tværsektorielle samarbejde med sundhedsprofessionelle og praktiserende læger i den lokale primære sundhedssektor
Indikator: væsentlig feedback fra praktiserende læger om værdien og relevansen af samarbejdet Indvandrermedicinsk Klinik i Odense
Resultat i overensstemmelse hermed:
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For at optimere samarbejdet mellemklinikken og lokale praktiserende læger i den primære sundhedssektor blev der i 2014 afsat regionale midler til at udvide
ressourcerne i dette samarbejde.
Desuden gennemførte klinikken januar 2015 en undersøgelse blandt praktiserende læger, der henviste patienter til klinikken. Tæt på 150 praktiserende læger i regionen
reagerede på en lang række spørgsmål vedrørende samarbejdet med klinikken om indvandrer- og flygtningepatienter, der er karakteriseret ved en kompleksitet af
sundhedsrelaterede problemer. Hovedparten af lægerne i denne undersøgelse bekræftede, at etableringen af klinikken og det tværgående samarbejde har resulteret i en
øget og forbedret kontakt og udveksling af medicinsk-faglig viden, hvilket forbedrer koordineringen og overblikket over diagnoser og behandlingsplaner for indvandrere
og flygtningepatienter med komplekse medicinske behov og betingelser i forbindelse med læger samt hospitalsafdelinger.
Målsætning 4): at levere og formidle dokumentation for ny viden og erfaring med hensyn til etniske og kulturrelaterede sundhedsspørgsmål og interkulturelle behov
Indikator: dokumentation gennem en række evalueringer, analyserapporter, præsentationer og andre former for formidlingsaktiviteter
Resultat i overensstemmelse hermed:
I løbet af det første årti fremlagde Indvandrermedicinsk Klinik en omfattende dokumentation for den manglende lige adgang blandt etniske minoritetsborgere til de
generelle velfærd og sundhedstjenesteydelser – på trods af et udbredt behov forbundet med komplekse sundheds- og velværeproblemer. Dokumentationen er baseret
på forskellige former for kommunikation og formidling såsom omfattende videnskabelige rapporter, artikler og evalueringer, skiftevis med generelle eller tematiske
præsentationer, videoer, foredrag, kurser osv. Denne dokumentation har således taget form af en systematisk tilvejebringelse af lærings- og undervisningsmaterialer
som foredrag, præsentationer, videoer, bedømmelsesrapporter og andre rapporter mv til formidling og undervisning.
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Forventet og opnået effekt:
Forventet effekt:
Målsætning 1): at etablere et specialiseret medicinsk og klinisk tilbud til migranter og flygtninge inden for rammerne af det almindelige sundhedssystem
Forventet resultat: at tilbyde special og holistisk undersøgelse og udredning til indvandrere og flygtningepatienter ved henvisning fra lokale praktiserende læger eller
eventuelt fra hospitalsafdelinger
Forventet effekt: en bedre og mere tilfredsstillende helbredelsesproces blandt patienter i målgruppen
Målsætning 2): At opnå ny klinisk forståelse af en særlig gruppe patienter med omfattende og komplekse behov
Forventet resultat: at indsamle, forbedre og kvalificere den empiriske, kliniske og faglige indsigt i migrant- og flygtninges sundhed og sygdomsprofiler, tilvejebragt
gennem de holistiske undersøgelser af patienter fra målgruppen
Forventet effekt: en kvalificeret og mere professionel medicinsk-metodisk tilgang og diagnoseproces til patienter i målgruppen
Målsætning 3): at promovere det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsprofessionelle i den lokale primære sundhedssektor
Forventet resultat: at formidle og udbrede kendskabet til Indvandrermedicinsk Klinik til sundhedspersonale i hele regionen og over hele landet
Forventet effekt: mere præcise anamneser og diagnoser samt mere hensigtsmæssige og effektive behandlingsplaner for patienter i målgruppen baseret på koordinering
og samarbejde på tværs af praktiserende læger og Indvandrermedicinsk Klinik
Målsætning 4): at etablere og tilbyde uddannelse og træning med fokus på interkulturel forståelse og betingelser for at sikre lige adgang
Forventet resultat: at udvikle og udføre interkulturelle kurser for sundhedspersonale i hele sundhedsvæsenet i regionen og i andre dele af landet
Forventet effekt: øget opmærksomhed og anerkendelse af særlige behov og betingelser i målgruppen samt bedre metoder og værktøjer blandt sundhedsprofessionelle
til at håndtere interkulturelle møder på en respektfuld og lige måde
Målsætning 5): at give og formidle dokumentation for ny viden og erfaring med hensyn til etniske og kulturrelaterede sundhedsspørgsmål og interkulturelle behov
Forventet resultat: at sikre at klinikkens arbejde og resultater vurderes samt at der foretages andre analyser af kliniske emner, der tilsyneladende er af særlig relevans for
alle sundhedsprofessionelle
Forventet effekt: analytisk og reflekterende tilgang til hver patient og undersøgelsesproces for at udlede og dokumentere læringspunkter ud fra et holistisk perspektiv
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Succesindikatorer for good practice effekt:
Målsætning 1): at etablere et specialiseret medicinsk og klinisk tilbud til migranter og flygtninge inden for rammerne af det almindelige sundhedssystem
Påtænkte effekt: en bedre og mere tilfredsstillende helbredelsesproces blandt patienter i målgruppen
Indikator: Positiv erfaring med forbedret sundhed og livskvalitet fra patienter i målgruppen
Målsætning 2): At opnå ny klinisk forståelse af en særlig gruppe patienter med omfattende og komplekse behov
Påtænkte effekt: en kvalificeret og mere professionel medicinsk-metodisk tilgang og diagnoseproces til patienter i målgruppen
Indikator: forbedret faglig viden om sundhedsproblemer og helbredelsesudfordringer blandt patienter i målgruppen
Målsætning 3): at fremme det tværsektorielle samarbejde med praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale i den lokale primære sundhedssektor
Påtænkte effekt: mere præcis diagnostik og mere hensigtsmæssige og effektive behandlingsplaner for patienter i målgruppen baseret på koordinering og samarbejde
mellem praktiserende læger og klinikken
Indikator: bedre kvalitet i praktiserende lægers behandlingsplaner for patienter i målgruppen
Målsætning 4): at etablere og tilbyde uddannelse og træning med fokus på interkulturel forståelse og betingelser for at sikre lige adgang
Påtænkte effekt: øget opmærksomhed på og anerkendelse af særlige behov og betingelser i målgruppen samt bedre metoder og værktøjer blandt
sundhedsprofessionelle til at håndtere interkulturelle møder på en respektfuld og ligestillet måde
Indikator: øget interkulturel forståelse, kompetence og kommunikation i sundhedssystemet på alle strukturelle og organisatoriske niveauer
Målsætning 5): at give og formidle dokumentation for ny viden og erfaring med hensyn til etniske og kulturrelaterede sundhedsspørgsmål og interkulturelle behov
Påtænkte effekt: analytisk og reflekterende tilgang til hver patient og undersøgelsesproces, således at læringspunkter udledes og dokumenteres ud fra et holistisk
perspektiv
Indikator: analytisk dokumentation med en stærk overførselskvalitet
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Effekt indtil nu:
Målsætning 1): at etablere et specialiseret medicinsk og klinisk tilbud til migranter og flygtninge inden for rammerne af det almindelige sundhedssystem
Indikator: Positiv erfaring med forbedret sundhed og livskvalitet fra patienter i målgruppen
Effekt indtil nu:
Klinikken har indsamlet beviser for, at ca. 2/3 af patienterne forbedrede deres sundhedssituation på baggrund af den koordinerede og holistiske tilgang til undersøgelser
og yderligere forslag til behandlingsplaner. Fx er der generelt et fald i medicinforbruget og et fald i brugen af offentlige velfærdsydelser – en interaktion, der sjældent
bevises ellers. Der er et fald i nødsituationer blandt klinikpatienterne fra tiden før de bliver henvist til klinikken til efter. Ifølge praktiserende læger har deres henvisninger
af patienter til klinikken styrket den generelle overholdelse af aftaler blandt mange patienter, selv om nogle læger gør opmærksom på, at nogle patienter stadig er svære
at påvirke med hensyn til compliance i forhold lægeinstruktioner og aftaler.
Målsætning 2): at opnå ny klinisk forståelse af en særlig gruppe patienter med omfattende og komplekse behov
Indikator: forbedret faglig viden om sundhedsproblemer og helbredelsesudfordringer blandt patienter i målgruppen
Effekt indtil nu: som dokumenteret i den igangværende dokumentationspraksis i Sundhedsklinikken, har den holistiske eksamenspraksis en vigtig påvisnings effekt med
hensyn til afsløring af de komplekse årsagsfaktorer bag migrants sygdom og flere symptomer.
På baggrund af erfaringerne fra de første år, var det planen at undersøge samspillet mellem på den ene side patienternes dansksproglige barrierer og mangel på
tolkningsservice – og på den anden side forekomst og hyppighed af bivirkninger og komplikationer i patientens sygdom. Ikke overraskende hæmmer utilstrækkelig
tolkning kommunikationen og svækker derved mulighederne for en adekvat udredning og behandling. Korrekt og kvalificeret tolkning kan ses som et led i den generelle
interkulturelle kommunikation. Selv om tolkning hovedsageligt betragtes som et rent sprogligt spørgsmål og værktøj, har mange eksempler fra klinikkens daglige arbejde
påvist, at en fejltolkning kan have alvorlige konsekvenser for udredninger, undersøgelser, diagnostisering og derved for den medicinske behandling. Misforståelser kan
ikke mindst forstyrre patientens følelse af at blive anerkendt, respekteret, lyttet til og forstået. Erfaringen bekræfter, at patienter, der ikke føler sig anerkendte, bliver
mere og mere passive og mister evnen og energien til at være aktivt involveret og også ansvarlig i forhold til deres egen helbredelsesproces. I en af klinikkens første store
evalueringer blev det således konkluderet, at tolkning i mange tilfælde ikke blev brugt i konsultationer med etniske minoritetspatienter, hvilket også indebærer, at
sundhedspersonale ikke erkender og respekterer den store betydning af en sproglig og kropslig kommunikation, der signalerer forståelse og anerkendelse af patienternes
situation og egenvurderinger.
Sammenfattende kan den manglende forståelse for den enkelte patients kognitive kompetence medføre, at patienter ikke får mulighed for at udtrykke sig om deres egne
følelser og erfaringer med hensyn til symptomer, sygdom og smerte. Måske er patienterne ikke bekendt med forestillinger som "højest gennemførte
uddannelsesniveau", når de bliver spurgt om deres kontekstuelle situation. Manglende indsigt i de kontekstuelle termer og begreber kan skabe forvirring og forlegenhed
– og ofte føre til en passiv holdning fra patientens side i den korte samtale.
Et af de centrale fund fra klinikkens arbejde er effekten af det såkaldte "gråzonesprog". Begrebet gråzonesprog har i vid udstrækning været brugt til at beskrive, hvordan
fagligt sprog og kommunikation ofte giver anledning til en hierarkisk positionering mellem sundhedspersonalet og indvandrerpatienten. Gråzonesprog formidler ofte et
socioøkonomisk hierarki, hvor patientens generelle begrebslige og kognitive viden om sundhed og sygdom bliver en vigtig forudsætning for kommunikationen med de
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fagprofessionelle. For mange etniske minoritetspatienter har gråzoneproget et yderligere lag i og med, at de kulturelle forskelle samtidig forstærker det sproglige og
konceptuelle hierarki.
Endelig er det som en effekt af klinikkens omfattende og evidensbaserede empiriske resultater blevet understreget, at mere skriftlig og visuelt forklarende
informationsmateriale kan kvalificere og styrke en dialogisk og ligeværdig kommunikation mellem sundhedspersonale og indvandrerpatienter. Det kan også indbefatte
informationsmateriale på fremmedsprog om almene sygdomme, typer af undersøgelser, behandlingsformer og indlæggelsesprocedurer samt medicin, receptpligtige krav
mv.
Målsætning 3): at promovere det tværsektorielle samarbejde med praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle i det lokale primære sundhedssystem
Indikator: bedre kvalitet i lægers behandlingsplaner for patienter i målgruppen
Effekt indtil nu: i 2015 blev der udført en undersøgelse med henblik på at afdække virkningen af klinikkens arbejde, set ud fra praktiserende lægers perspektiv.
Overordnet vidnede evalueringen om, at klinikken gennem årene har haft en positiv virkning i forhold til det tværgående samarbejde. Undersøgelsen viste, at
henvisninger af indvandrer- og flygtningepatienter og opfølgningskontakt mellem klinikken og praktiserende læger i sig selv udgør et styrket samarbejde på tværs af en
specialiseret hospitalsafdeling – klinikken – den primære sundhedssektor og de praktiserende læger i denne en del af det samlede sundhedsvæsen. Vigtigheden af dette
samarbejde omkring en gruppe patienter med specifikke og uudforskede sundhedsprofiler understreges stærkt ved, at næsten 90 pct. af de responderende læger har
erklæret, at henvisningen og kontakten til Indvandrermedicinsk Klinik i signifikant grad har forbedret deres overblik over patienternes sygdom og sundhedssituation.
De praktiserende læger blev bedt om at reflektere over en række spørgsmål som:
•
•
•
•
•
•
•

Gør Indvandrermedicinsk Klinik dit arbejde lettere, hvad angår din kontakt til de etniske minoritetspatienter, som du henviste til klinikken?
Oplever du færre konsultationsbesøg efter dine henvisninger af patienterne?
Oplever du generelt bedre compliance og overholdelse af aftaler mv blandt de patienter, du henviste til klinikken?
Føler du, at du har et bedre overblik over patienternes problemer og behov efter henvisningen?
Er det lettere for dig at få en dialog med patienterne efter henvisningen?
Har du brug for mere uddannelse med hensyn til etniske minoriteters sundhed?
Får du tilstrækkelig information og feedback fra klinikken?

Ifølge de responderende praktiserende læger bidrog kontakten og samarbejdet med Indvandrermedicinsk Klinik til en betydelig kvalitetsforbedring i den generelle
praksis. Således bekræftede næsten 60 pct. af læge-respondenterne, at kontakten til klinikken og henvisningen af indvandrer- og flygtningepatienter til den holistiske
undersøgelse på klinikken letter deres efterfølgende kontakt til patienterne og har dermed en positiv og kvalificerende indvirkning på mange patienters multiple
sygdomsprofil, den diagnostiske forståelse og dermed den igangværende behandling. Andre 10 pct. af lægerne har givet et positivt svar på dette spørgsmål, men
understreger dog, at den positive virkning ikke omfatter alle de henviste patienter i den særlige målgruppe.
Sammenfattende bekræfter et flertal af læge-respondenterne, at kontakten til Indvandrermedicinsk Klinik og henvisningen af patienter har en positiv indflydelse, der har
tilvejebragt en bedre forståelse for disse patienters komplekse symptomer. Resultatet er generelt en mere adekvat og kvalificeret diagnostisering og behandling.
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Målsætning 4): at etablere og tilbyde uddannelse og træning med fokus på interkulturel forståelse og betingelser for at sikre lige adgang
Indikator: Øget interkulturel forståelse, kompetence og kommunikation i sundhedssektoren på alle strukturelle og organisatoriske niveauer
Effekt indtil nu: en vigtig forventet effekt drejede sig om at styrke den medicinske og menneskelige forståelse og indsigt i de faktiske lidelser og sygdomme hos etniske
minoritetspatienter blandt de lokale læger, der generelt henviser patienter til klinikken. De praktiserende læger er ofte tilbøjelige til at give op for yderligere forståelse
eller endda afvise disse patienters symptomer og smerter som "etnisk smerte" – på grund af manglende kommunikative og interkulturelle værktøjer til at kommunikere
med patienterne om deres levevilkår, smerter og symptomer som del af en ordentlig undersøgelse.
Tidligere undersøgelser tyder på, at klinikken til en vis grad har en metodisk indvirkning på sundhedsfaglige medarbejdere med hensyn til at øge den interkulturelle
bevidsthed og forbedre den interkulturelle kommunikation både på lokalt niveau og på hospitalsniveau. I den ovennævnte undersøgelse blandt praktiserende læger fra
2015 anførte lidt over halvdelen af læge-respondenterne, at henvisningen bidrager til en bedre dialog med de henviste patienter. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt,
at næsten lige så mange læger i undersøgelsen afviste, at en sådan udvikling havde fundet sted. Det var også tilfældet for læger, der generelt udtrykte en meget positiv
holdning til klinikken.
Tvetydigheden i dette svar kan afspejle det faktum, at interkulturel kommunikation og kompetence kræver mere end en kortvarig kontakt for at forbedre situationen.
Det kræver korrekt og endda langsigtet uddannelse og træning.
Den nuværende politiske mainstream holdning over for særlig behandling af indvandrerpatienter og specialuddannelse til sundhedspersonale (og andre fagfolk) kan
bidrage til den fortsatte mangel på interkulturelle færdigheder i sundhedssystemet, hvilket også påpeges af klinikken (jf. det nedenstående). Idéen om at lade "det
normale system klare det" er uheldig i og med, at det almene sundhedssystem hverken har rammerne eller ekspertisen til at behandle patienter, der er kendetegnet ved
en ”cocktail" af komplicerede sundhedsmæssige problemer og sproglige barrierer. Det er nødvendigt at etablere en funktion inden for sundhedsvæsenet for at
mødekomme og hjælpe disse patienter på kvalificerede og faglige vilkår – hvilket ikke kan forventes af selv et moderne, effektivt og højt specialiseret sundhedssystem.
Derudover viste en survey-baseret undersøgelse blandt danske sundhedsprofessionelle i 2012, at næsten 90 pct. af de responderende sygeplejersker, læger,
sundhedsassistenter og portører på to hospitaler i hovedstadsområdet ofte eller lejlighedsvis oplevede barrierer over for patienter med anden etnisk baggrund end
dansk – med særlig vægt på sprogbarrierer. Manglende interkulturel viden om patienternes kulturelle baggrund sammen med patienternes manglende viden om det
danske sundhedssystem blev ligeledes opfattet som barrierer. Dette er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at interkulturel kompetence og kommunikation har
været af og på dagsordenen i det danske sundhedssystem i næsten to årtier.
Sammenfattende er en af de vigtigste effekter af klinikkens arbejde, at klinikken gennem sin mission og gennem samarbejdet med de praktiserende læger har
synliggjort, hvordan interkulturelle færdigheder ikke kun er ”ekstra” kvalifikationer, som til tider kan have en nytteværdi for sundhedsvæsenet. Tværtimod vidner
klinikkens arbejde om, at interkulturelle færdigheder skal betragtes som faglige og metodiske færdigheder, som alle sundhedsprofessionelle bør mestre til et vist
niveau.
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Virkning og effektive mekanismer:
Effektive mekanismer understøtter opnåelsen af resultater and effekt:
Særlige migrantklinikker forbedrer reelle sundhedsydelser til indvandrere og flygtninge:

Der er et generelt mål om lige og fri adgang til sundhedsydelser for alle borgere. Formelt er både den primære og sekundære sundhedssektor åben for alle.
Sundhedsvæsenet er dog generelt præget af en stigende specialisering og avancerede afdelinger, der kan efterlade mange patienter uden en ordentlig viden og
forståelse af, hvor de kan finde de rigtige eksperter. Især patienter med utilstrækkelige sprogkompetencer afvises let, hvilket også er tilfældet for patienter med vage
symptomer og diffuse lidelser. Mange etniske minoriteter passer ind i denne beskrivelse, og dermed modtager de i mange situationer ikke den rette pleje og behandling,
de har ret til på lige fod med andre borgere.
Mainstream-services fremhæves ofte som en metode til sikring af lige adgang, mens specialiserede enheder og tilbud samtidig afvises som kilder til at øge uligheden.
Således har den almindelige diskurs tendens til at skjule den kendsgerning, at etniske mindretalsborgere som udgangspunkt er grundlæggende dårligere stillede og ulige
placeret med hensyn til viden om sundhedssystemet og med hensyn til mulighederne for at anvende deres formelle adgang til systemet. Jo mere specialiseret og
avanceret sundhedssystemet bliver, desto vanskeligere bliver adgangen for borgere i dårligt stillede positioner.
Derfor er de specielle centre eller klinikker som Indvandrermedicinsk Klinik en effektiv port til sundhedssystemet, idet klinikken håndterer ekspertisen til efterforskning i
en ligeværdig dialog med patienterne. På dette grundlag formidler klinikken endvidere en kvalificeret visitation til andre dele af sygehussystemet enten i den primære
eller sekundære sundhedssektor.

Anvendelsen og værdien af "kulturelle røntgenstråler" forbedrer den medicinske standard og effektivitet over for patienter med etnisk
minoritetsbaggrund

Kulturelle forskelle, religion, etnisk smerte og ukvalificeret tolkning er nogle af de "kognitive genveje", som læger og sygeplejersker anvender for at undgå at yde den
service, de skal udføre. Erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik viser imidlertid, at "kulturel røntgenstråling" er det bedste kliniske værktøj: Hvem er den person med
sygdommen, og hvad betyder det for denne person at have denne sygdom. Tørklæder, hudfarve og stereotype opfattelser af etniske mindretal har ingen plads i
udvælgelsen af diagnostik og behandling.
Sprogbarrierer er kritiske og udgør en risiko for patientsikkerheden. Sprogbarrierer fører til forsinkelse i diagnostisering, til receptpligtige fejl - herunder fra apoteker –
samt i den ordinære behandling i sundhedssystemet. Det øger risikoen for, at patienter kan få alvorlige bivirkninger og alvorlige komplikationer. Video-fortolkning er det
professionelle værktøj, som skal være nationalstandarden med tolv-timers drift, og behovet for tolkeassistance bør ikke afgøres af en sekretær på grundlag af et
udenlandsk navn eller økonomisk, politisk eller personlige, irrelevante grunde, som det er tilfældet.
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Systematisk uddannelse og efteruddannelse i kliniske etniske og interkulturelle kompetencer
•

Efteruddannelse i kliniske etniske kompetencer har vist sig effektiv og har en høj prioritet på klinikkens dagsorden. Nøgleordet er, at interkulturelle etniske
kompetencer ikke bør være et generelt tilbud, der leveres af "tilfældige" udbydere på det generelle undervisnings- og uddannelsesmarked. Disse kompetencer bør
faktisk integreres i alle formelle og obligatoriske sundhedsuddannelser og curricula – eller i det mindste som obligatorisk efteruddannelse af fagfolk inden for
sundhedspleje og social pleje – også som en integreret del inden for det sociale og sundhedsvidenskabelige område. Derfor har Indvandrermedicinsk Klinik stærkt
anbefalet, at systematisk træning i interkulturel kommunikation bliver en obligatorisk del af den lægefaglige kandidatuddannelse og endvidere en del af det generelle
sundhedspædagogiske uddannelsessystem.

Opmærksomhedspunkter ved overførsel:
Refleksioner og anbefalinger baseret på den hidtidige praksis:
•

På baggrund af mange års erfaring fra Indvandrermedicinsk Klinik anbefales det, at lignende klinikker etableres i hver dansk region som en integreret del af den
generelle regionale sundhedsindsats, eventuelt forankret på universitetssygehusene. Indtil nu er kun to regioner vært for denne kliniktype.

• Fejl og begivenheder forårsaget af sproglige barrierer bør registreres systematisk ligesom andre aktiviteter inden for sundhedsvæsenet – uanset om der er givet
tolkning fra eksterne aktører og udbydere.
• Læger og andet sundhedspersonale har generelt behov for klinisk viden om etnisk-kulturel sygdom samt et bredere behov for interkulturelle kommunikative
kompetencer. På trods af mange uddannelsesinitiativer i forskellige sammenhænge og institutionelle rammer er der stadig et stort behov for at etablere en solid og
adekvat uddannelse rettet mod sundhedspersonale, helst som permanente og integrerede dele af det formelle sundhedsfaglige uddannelsessystem. Klinisk viden bør
omfatte indsigt i etnisk og kulturelt relaterede tilgange til sygdom og også sproglige udtryk og begreber for visse sygdomme og symptomer mv.

• Hospitaler bør udvikle retningslinjer, der entydigt beskriver kravene til læge-patientinterviews samt krav til kvalificeret patientinformation til patienter og pårørende,
der ikke behersker sproget på et niveau, der tillader læsning og forståelse. Det bør pålægges alle sundhedsinstitutioner, at alle patienter, uanset de etnisk-kulturelle
og sproglige forudsætninger, systematisk bliver tilbudt samme muligheder for at erhverve viden om sundhedsinstitutionernes strukturer og organisation, pleje,
sygdomme, behandlinger, procedurer i forbindelse med ambulante klinikker og indlæggelser mv. Det bør også omfatte tolkekorps med de nødvendige sproglige
færdigheder samt et korrekt indblik i sundhedsfaglige spørgsmål. Jf. Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik i Odense.
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