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Healthy Diversity
Project No. 2015-1-UK01-KA202-013794

Håndbog kritiske hændelser
Samlingen af kritiske hændelser udgør et praktisk træningsmateriale for professionelle i
sundhedssektoren, som arbejder med mennesker med anden kulturel baggrund. Ved at
benytte den metode, som er udarbejdet af Margalit Cohen-Emerique, kan man
analysere de situationer, som opstår i arbejdet med mennesker med anden kulturel
baggrund. Metoden anviser veje til at komme længere end en ren beskrivelse af
årsagerne til problemet.

*The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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I)

Introduktion til metoden
a. Hvorfor vi fokuserer på kulturforskelle

Har kultur virkelig en indflydelse på det daglige arbejde i sundhedssektoren ? Eller
bruger vi bare kultur til at dække over de virkelige årsager til problemerne som forskelle
med hensyn til magt og økonomiske ressourcer eller strukturel diskrimination ?
Mangfoldighedsdiskursen har altid måttet manøvrere mellem to poler : lægge vægt på
kulturelle forskelle med risiko for at essentialisere kultur og overdrive forskellighed og at
dekonstruere kultur ved at fokusere på alle de faktorer af personlig, situativ og
økonomisk art, som ligger til grund for adfærden, hvorved man risikerer at frakende
kultur enhver betydning. Den franske socialpsykolog Margalit Cohen-Emerique udviklede
en metode, som undgår disse risici. Metoden tilbyder en strategi til at afdække de
kulturelle normer, værdier og adfærdsformer, som påvirker mødet mellem mennesker
og udgør et filter, hvorigennem de tolker og reagerer på andre. Derved undgår man den
negative tåge, som ofte omgiver interkulturel forståelse, metoden bidrager til at blive
bevidst om det illusoriske i vores egen kulturelle neutralitet og lægger op til at vi
undersøger de kulturelle referencerammer på en mere objektiv måde, hvorved der
åbner sig et rum for forhandling, der er mindre præget af forforståelser og fordomme.

b. Hvordan vi fokuserer på kulturforskelle
1)
Benytte den bredere antropologiske forståelse af kultur, som omfatter mange
facetter af adfærd, tænkning og identiteter. Kulturelle grupper bliver ofte forbundet
med nationalitet eller etnicitet, men de kan tage mange andre former : socialklasse, køn,
alder seksuel orientering, subkulturer relateret til sport, musik og professionelle
kulturer.
2)
Være bevidst om at ingen kultur er homogen og statisk, kulturer er under
permanent forandring. Der har altid forekommet udveksling mellem forskellige kulturer,
er eksempel er hvor mange ingredienser i madretter, der kommer fra andre lande eller
kontinenter. Man kan også sammenligne billeder af en by i dag og for 200 år siden. Der
er radikale forskelle, som påvirker menneskenes subjektive oplevelse og værdier og som
skaber helt forskellige verdener på det samme geografiske sted.
3)
Anerkende at hvert menneske er bærer af en pluralitet af kulturer, som bliver
tilegnet og integreret i løbet af et liv.
4)
Huske at kultur ikke er den eneste faktor, som bestemmer vores adfærd, men
kun en faktor, som indgår i et samspil med situationelle faktorer og personlighedstræk.
Ved at tage hensyn til disse tilgange, kan vi adressere spørgsmål om mangfoldighed på
en positiv måde, idet vi ser interkulturelle konfliktsituationer som muligheder for læring.
Det er især vigtigt at pointere, at ”forskel” ikke er en egenskab, som en person eller
gruppe har. Hvis vi skal tale om forskelle, behøver vi mindst to parter, hvis relative
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forskellighed vi kan konstatere. Der for har vi brug for en metode, som kan bidrage til at
afdække de forskelle, som findes mellem to eller flere personer. Derfor har vi valgt at
tage udgangspunkt i Cohen-Emeriques metode , som bygger på “kulturchok”.

c. Hvad er et kulturchok?
Begrebet “kulturchok” er blevet benyttet i mange sammenhænge og defineret på
mange måder. Cohen-Emerique skriver :
Kulturchok er en interaktion med en person eller genstand fra en anden kultur på et
specifikt sted og tidspunkt, som fremprovokerer negative eller positive kognitive og
affektive reaktioner, en følelse af at miste referencepunkter, en negative selvoplevelse og
følelse af mangel på anerkendelse, som kan forårsage ubehag og vrede (Cohen-Emerique
2015:65).
Kulturchok handler om menneskers virkelige oplevelser, det er hverken fantasier eller
teorier om, hvad der kunne være årsag til sammenstødet, men det er situationer, som
rent faktisk har fundet sted og hvor vi har en formodning om , at kulturforskelle kan have
spillet en rolle.
Følelser indikerer et kulturchok: følelser (positive eller negative) fungerer som
indikatorer, de angiver at der er sket noget af betydning, måske fordi det truer er værdi
eller norm, som er vigtig for os eller måske fordi vores forventninger ikke bliver opfyldt.
Ethvert kulturchok ledsages af følelser. Det kan være en diffus fornemmelse af, at der er
noget galt, men det kan også være en kraftig vrede, afsky eller fascination…
Kultur chok kan være positive eller negative: alle kulturchok er ikke negative, et positivt
kulturchok kan være når mennesker fra en storby møder yanomami livsformen i
regnskoven og oplever at de lever i ‘total harmoni med naturen’. Hvad enten de er
positive eller negative, vil oplevelserne tendere mod at motivere os til at skabe et
simplificeret billede af den andet i stedet for at prøve at forstå den i al deres
kompleksitet ( det er rigtigt at yanomanerne lever i mere harmoni med naturen, men de
har også daglige kampe).
Kultur chok kan igangsætte vurderinger: i nogle kulturchoksituationer kan vi se en
adfærd, som strider mod en norm (e.g.: en person afslutter et måltid med et højlydt
bøvs) og fortolkningen er næsten automatisk: hvor uhøfligt og groft. I andre situationer
begår vi selv kulturelle fejl og bryder normer og når vi bliver gjort opmærksomme på
vores fejltagelser, kan vi føle os skamfulde eller skyldige, alt efter hvem vi er og
situationens alvor. I begge tilfælde er det let at afslutte situationen med en negativ
bedømmelse af den anden eller af os selv. Dette skyldes, at disse situationer er
ubehagelige og vi prøver at afslutte dem så hurtigt som muligt. At fælde en dom er en
egnet måde : vi behøver ikke at undersøge og forstå, for de andre er grove, seksistiske,
autoritære osv.

d. Hvordan kan man bruge kulturchok metodisk?
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Hvis kulturchok kan forstærke fordomme, vil de potentielt kunne blive en kilde til læring
,hvis vi ikke bruger vores forsvarsmekanismer til at lukke af for situationen, men i stedet
prøver at finde ud af, hvad der kan ligge bag den.
En fransk lærer, som arbejder i Korea, fortæller:
Jeg underviste i fransk på et militærakademi i Sydkorea. Det var vinter og jeg underviste
som sædvanligt. Jeg kunne ikke undgå at bemærke, at mange af eleverne var meget
forkølede. Der var ingen, der pudsede næse, de sad og snøftede i klassen. Det irriterede
mig og til sidst tog jeg en pakke papirlommetørklæder frem og prøvede at dele dem ud til
de mest forkølede elever. Jeg blev meget overrasket over at de alle afviste at tage imod
dem, når de nu var så forkølede. Jeg fortsatte så min undervisning.
Efter timen prøvede læreren at find ud af, hvad der var på færde. Hun endte med at
finde ud af, at det i Korea bliver betragtet lige så ubehøvlet at pudse næse offentligt,
som det at sniffe snottet tilbage i Europa. Begge typer adfærd har en forklaring, som gør
dem rationelle. Hun syntes så ikke længere, at de unge elever var uhøflige og ulækre,
fordi de følger en vigtig kulturel regel. I et kulturchok lærer vi både noget om de andre
og om vores egen kultur.
Hvis vi undersøger de hyppigste temaer i kulturchokkene – eller kritiske hændelser, vil vi
kunne finde sensitive zoner, som er vigtige kulturelle domæner, som kan give anledning
til spændinger i kulturmøder.

e. Hvor stammer hændelserne fra ?
En sådan undersøgeske har vi foretaget i Healthy Diversity projektet. Vi har talt med
professionelle i sundhedsvæsenet, administrationen, patienter og pårørende i Østrig,
England, Frankrig, Italien, Danmark og Ungarn. Vi har indsamlet hændelserne i
workshops eller interviews eller en blanding. Mellem marts og juni 2016 har vi indsamlet
70 kritiske hændelser. Vi har analyseret 50 af disse hændelser sammen med fortællerne.
I den følgende håndbog kan man læse hændelserne og hvordan de er blevet analyseret.
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II)

Hvad er de sensitive zoner i sundhedssektoren ?

De 50 hændelser vi analyserede, kredsede om forskellige temaer:

a. Kroppens fremtrædelsesformer :
Kroppen er i fokus i sundhedssystemet, men den er også kulturelt betinget og kan give
anledning til udfordringer og forskelle.
Selvom det er evident, at kultur sætter aftryk eller spor på kroppen , så er disse aftryk
forskellige: der er tale om tøjmode, udsmykning som piercing, tatovering, plastikkirurgi
eller tegn på overgangsritualer. Alle disse eksempler viser, hvordan kroppen bliver
præget af kulturen, eller som antropologen og sociologen Le Breton udtrykker det :den
naturlige krop eksisterer ikke, alle kulturer efterlader spor: enten tilføjes noget
(tatovering, makeup, ar, smykker…) eller noget fjernes (omskæring, hårfjerning,
lemlæstelse…) eller kropsdele formes (hals, ører, læber, kraniet 1).
I sundhedsvæsenet findes også mange forskellige måder at behandle og berører
kroppen. Der er varierende grænser for, hvad man må vise frem, hvor en konsultation
kan finde sted og forventning om, hvordan en læge kan berøre en patient (gynækolog i
Japan) (Gynaecological visit in Japan). Da kroppen er i fokus i alle sundhedsaktiviteter,
må de professionelle være bevidste om kroppens mangfoldighed : i nogle af de
indsamlede hændelser er kroppen et tabuområde, som gør ,at patienten ikke bryder sig
om at være nøgen i et venteværelse sammen med andre nøgne patienter eller en
professional ikke bryder sig om at blive udsat for nøgne kroppe (Naked, Urine sample).
Den tabuiserede krop stammer fra en lang religiøs tradition, hvor kroppen skulle skjules,
fordi den blev betragtet som syndefuld. Teorier som Terror Management Theory
opfatter kroppen som en kilde til konflikter, fordi den minder os om, hvor tæt vi er på
dyreverdenen: for at adskille os fra dyreriget benytter vi os af en strategi om at“
kontrollere dødsangsten ved at omgive os med kulturelle betydninger og værdier ” og
dette er en af grundene til, at vi føler ubehag ved at være nøgne, hvilket opleves som en
sårbarhed, som vi prøver at svække ved at undertrykke alle kropsfunktioner
(snorke, prutte, bøvse, svede).
Hygiejne:
På hospitaler er der strikte regler og procedurer om rengøring og desinficering, men der
er meget divergerende forestillinger fra kultur til kultur om, hvad der anses for at være
‘snavset’ eller ‘rent’ . Desuden har forestillingen om fysisk renlighed også moralske
konnotationer (Religion at the docks, Hairy Patient). I Groft Salt ses kontrasten mellem et
snævert hygiejnebegreb og en mere transcendental forestilling om renhed i et
renselsesritual, der består i at dække gulvet med salt. Salt skal bidrage til at rense
værelset for onde ånder, som skaber sygdom. Set fra hospitalets perspektiv udgør salt på
gulvet en hygiejnerisiko.
1

http://www.la-croix.com/Culture/Expositions/David-Le-Breton-Par-le-tatouage-chacun-se-bricole-un-mythepersonnel-2014-08-07-1189152
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b. FORDOMME, KULTURALISERING, DISKRIMINATION
I alle vores hændelser kan vi se virkningerne af opfattelses-og informationsbearbejdning.
I nogle af hændelserne udgør dette hovedtemaet. Specielt kan forskellige former for
fordomme motivere os til bestemte adfærdsformer.
Forventning om fordomme
I mange tilfælde foregriber medlemmer af minoritetsgrupper de fordomme, som de
regner med, at andre vil have overfor dem. En sådan foregribelse motiverer AIDS
patienten i Germs in blood til at skjule sin sygdom. I C like C (UN) føler en romapatient
med smitsom Hepatisis C sig diskrimineret, fordi han tror, at bogstavet C står for
“cigany”, som er det ungarske ord for roma.
Fordomme som man vækker hos andre
Fordomme bliver ikke kun foregrebet, de kan også blive manifeste, og disse
manifestationer kan gå fra meget subtile antydninger til grove direkte verbale angreb.
I Embarrassed physician (DK) møder en handicappet patient en lægevikar, som bliver
overrasket og utilpas ved mødet med et handicap.
Kulturalisation og kulturel blindhed – intensivering eller fornægtelse af kulturelle
faktorer
Når man kun har en overfladisk eller ureflekteret bevidsthed om kulturforskelle, kan
man komme til at foretage en kulturel fortolkning af noget, der egentligt har andre
årsager, såsom personlige eller situationelle. Sådanne fejlfortolkninger kan være
særdeles skadelige, når de fører til, at en intervention ikke finder sted. I Domestic abuse
(UK), beslutter sagsbehandlerne sig for at undlade at intervenere ,når en britisk indisk
kvinde hævder at være blevet misbrugt af sin mand, fordi de tror, at misbruget er
kulturelt betinget.
Den modsatte fejltagelse findes også : kulturelt betinget adfærd bliver fortolket som
personlige egenskaber. I Baby massage (FR) bliver de kraftige bevægelser, som en
afrikansk mor bruger når hun giver babyen massage, fortolket som tegn på aggression.
Begge fejl kan være forbundet med det, som Poss kalder den grundlæggende
attributionsfejl, som indebærer, at mennesker har en modstand mod at benytte interne
forklaringer i modsætning til situationelle forklaringer, når de skal forklare andre
menneskers adfærd (Ross 1977).
Diskrimination
Selv om direkte former for fordomme og diskriminering ikke sker så tit, kan de stadig
finde sted, både fra de professionelle mod patienter og omvendt. Det alvorlige ved disse
situationer består i at fordomme fører til diskriminerende handlinger. I Assault (DK)
møder en studerende med anden etnisk baggrund en uretfærdig diskriminerende
holdning hos vejlederen. I The complaint (DK) bliver der klaget over en dansk
9

sygeplejerske med anden etnisk baggrund, selv om hun tilsyneladende ikke har gjort
andet end at se anderledes ud. I Gloves (IT) bliver en ung gynækologpraktikant chokeret
over at se, at hans erfarne kollega ifører sig handsker, når han skal undersøge
indvandrerkvinder.

c. DØD / SORG
Døden er en vanskelig situation i sundhedssektoren, fordi den skal håndteres med stor
takt og forståelse for de involveres følelser, og for hvordan de opfatter døden og de
dertil knyttede ritualer. Det er også forskel på , hvad videnskaben definerer som ”død”
og den tid som de pårørende behøver til at bearbejde informationen. Når de
professionelle skal meddele de pårørende eller forberede dem på en nær slægtnings
død, er der tale om en kompliceret kommunikation, ikke kun fordi det er et følsomt
emne men også fordi der involveres forskellige diskurser om fysik/videnskabelig versus
spirituel opfattelse af døden. Vi har også set udfordringer med hensyn til de pårørendes
frygt for døden, en sygeplejerske blev chokeret over at en døende patients hustru, som
aldrig have set et lig, spurgte de pårørende til en afdød, om hun måtte se den døde.
(Turkish terminal patient).
Da mennesker ikke har de samme forestillinger om døden, kan der være kulturelt
bestemte måder at forholde sig til den på, hvilket medfører udførelsen af forskellige
former for handlinger (Bad death).
Det er vigtigt at forstå både patienters og de pårørendes holdninger og ideer om disse
forhold, men det kan være vanskeligt at italesætte eller yde brobygning mellem patient
og pårørende, især når vestlig medicin står over for en anden kultur (End of life).

d. INDIVIDUALISME / KOLLEKTIVISME / FAMILIENS ROLLE
De europæiske vestlige samfund er individualistisk orienterede, det vil sige, at vi selv
bestemmer, hvad det er bedst for os og vores kære. Vores egne behov bliver prioriteret
højst. Men andre samfund er kollektivt orienterede, den individuelle valgfrihed er
underordnet kollektive relationer og socialt accepteret adfærd.
Individualisme: Et løst sammensat social netværk, hvor personerne kun skal tage sig af
sig selv og deres nærmeste pårørende. Kollektivisme, er et tæt netværk, hvor personer
kan regne med at deres pårørende eller medlemmer af en speciel gruppe vil tage sig af
dem til gengæld for betingelsesløs loyalitet. Et samfunds position på denne akse
afspejler i hvor høj grad menneskets selvopfattelse defineres som “jeg” eller
”vi”.(Hofstede 1998).
Når en patient bliver indlagt, er støtte fra familie og venner vigtig, men de kan også fylde
for meget på stuen, blande sig i procedurer og behandlinger. Det er også vigtigt at tage
hensyn til familiens størrelse, som kan udvides til også at omfatte medlemmer af
lokalsamfundet (The wound, Chicken stew for granny).
I kommunikationssituationer skal vi huske, at når patienten ikke er i stand til at
kommunikere selv, må vi forholde os udelukkende til familien. Vi må derfor vide,
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hvordan familien eller lokalsamfundet er organiseret og de enkelte medlemmers roller.
(Roma consultation).
Traditionelle / normative familieroller
Det er almindeligt, at der er kulturelle forskelle mellem læger og patienter og at de kan
have stor virkning på den kliniske relation. En læge er ansvarlig for sine patienter, men
han møder sin begrænsning uden for hospitalets mure. I nogle af hændelserne fandt vi
et misforhold mellem det ansvar, som personalet og de pårørende påtager sig.
Personalet kan blive chokeret over, hvad de opfatter som mangel på interesse eller
ansvarlighed fra de pårørende (Baby drinks poison, Parents health responsibility).
e. KØN
Køn refererer til de “social konstruerede forventninger, adfærdsformer og aktiviteter,
som knyttes til mænd og kvinder på baggrund af deres køn ” 2. De sociale forventninger
til alle former for kønsroller er betinget af en given socio-økonomisk, politisk og kulturel
kontekst og bliver også betinget af andre faktorer som race ,etnicitet, social klasse,
seksuel orientering og alder. Kønsroller bliver indlært og varierer inden for og mellem
forskellige samfund og ændrer sig også historisk.
Køn udgør et særdeles sensitivt område i næsten alle kulturer. Vittigheder om
seksualitet opfattes meget provokerende (e.g. The birthmark, HU) og mennesker føler
sig truet af andre udtryk for køn end deres egne.
For Hofstede adskiller samfund sig så i så høj grad ved, hvordan de tolker kønsroller, at
han kaldte det en “tabu dimension” (Hofstede 1998). Ifølge ham er det muligt at måle
en kulturs generelle (statistiske) tendens til at være orienteret mod værdier, som klassisk
opfattes som maskuline eller feminine. Dette vil i praksis ikke sige ret meget, fordi der er
så stor forskel på, hvad der kulturelt opfattes som “feminint” eller “maskulint”.
Hofstede har også opstillet en anden dimension, som består i, i hvor høj grad der
differentieres mellem kønsroller. Vi vil tale om høj og lav kønsdiffentiering.
Differentieringen kan bestå af mange typer adfærd: mænds og kvinders professionelle
valg, regler for interaktion og høflighed, dress koder, brug af rum, roller i familien og
magtfordeling. For de enkelte mennesker udgør disse forskelle ikke neutrale udtryk for
kulturel mangfoldighed. Snarere opfattes de som trusler mod vigtige værdier. Fra et
lavt-differentieret perspektiv vil fokusering på traditionelle roller blive opfattet som
“utidssvarende” og som et tegn på kvindeundertrykkelse. Fra det andet perspektiv
opfattes et overlap mellem det maskuline og feminine som en trussel mod moralen,
renheden og den traditionelle familie.
Vi har konstateret denne differentiering på tre niveauer i de indsamlede hændelser:
Differentiering i forhold til selv-repræsentation, dress koder og kommunikationsregler

2

http://www.coe.int/en/web/compass/gender
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Jo højere forskellen på mænd og kvinder valoriseres, jo flere former for forskelle
forventes på forskellige niveauer. Hvordan mennesker præsenterer sig, hvordan de
klæder sig og hvordan de kommunikerer udgør første forskelsniveau. I Consultation in
Burqa (FR) opstår der problemer, fordi patientens dress kode kræver, at hendes hud skal
være tildækket, når der er mænd tilstede, som hun ikke kender. I den samme kulturel /
religiøse gruppe behøver mænd ikke at tildække deres hud : deres hud bliver ikke anset
for at være en sensitiv del af kroppen, mens hele den kvindelige krop er det. Kulturer,
der er præget af lav differentiering, betragter sådanne opfattelser meget negativt og ser
dem som et tegn på kvindeunderstykkelse.
Regulering af interaktion og fysisk adskillelse
Differentieringen af kønsroller implicerer som regel regler for samværet mellem mænd
og kvinder: hvordan de kan tale med hinanden, udveksle øjenkontakt eller fysisk kontakt.
Shaking hands (AU) illustrerer de spændinger, som kan relateres til interaktionsregler,
som forbyder fysisk kontakt mellem kvinder og mænd. Adskillelsen mellem kønnene er
undertiden markeret af en klar rumlig adskillelse, som forbyder en kvinde og en mand at
være sammen uden tilstedeværelse af andre (Turkish terminal patient, DK, Madam
Doctor, IT). Behovet for adskillelse kan også være forbundet med specifikke aspekter af
kvinders helbred eller biologisk cyklus (e.g. The Period, FR).
Roller og magtpositioner
Som basale principper for social organisation, er forhold relateret til køn tæt
sammenvævet med spørgsmål om magtpositioner, hierarkier og individualismekollektivisme dimensionen. I hverdagslivet er disse forhold blandet sammen og fører
ofte til konklusioner om seksisme og kvindeundertrykkelse. I No voice (UK) vil den
professionelle ønske, at hun kunne hjælpe en indisk kvinde og hendes døtre med at
forsvare deres behov og interesser- idet hun tolker mangelen på selvfremstilling som
manglende emancipation.

f. HIERARKI / Magt distance:
Denne dimension viser i hvor høj grad de mindre magtfulde medlemmer af et samfund
accepterer og forventer en skæv magtfordeling. Det vigtige er, hvordan et samfund
håndterer ulighed. Mennesker i et samfund, der bygger på høj grad af magtdistance,
accepterer et hierarki, hvor alle har sin fastlagte plads. I samfund med lav grad af
magtdistance prøver mennesker at opnå en ligelig fordeling af magt og kræver en
forklaring på magtforskelle.
Sundhedssektoren er præget af en meget hierarkiseret struktur. Der er faste regler og
autoritetspositioner og rollefordelingen er fastlagt i organisationen. Alligevel fandt vi i
adskillige hændelser, at den hierarkiske dimension også kunne give anledning til
forvirring og misforståelser.
Forholdet til patienter: Lægen og sygeplejersken tillægges autoritet via status symboler
(dress kode, hvid kittel, diplomer osv). De har vidensmonopol og magt over patienten.
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Patienter ha en forventning til, hvordan en læge skal opføre sig og omvendt, og når disse
forventninger ikke bliver opfyldt, kan det forårsage et chok (substance misuse) eller en
negativ reaktion (homeless patient). Vi konstaterer i mange hændelser, at hierarkiet
mellem de professionelle og patienter og pårørende ofte fører til misforståelser når
patienter og pårørende ikke vover at spørge eller bede om at få noget gentaget. (The
Interpretation mistake) . I denne hændelse prøver praktikanten at løse situationen,
men lægen gør det meget klart at han ikke vil blande sig i tolkens arbejde : der er en klar
arbejdsdeling og han mener at han har gjort, hvad han skulle som læge.
Forholdet til kolleger: Der er også forskellige positioner internt i personalegruppen som
følge af magthierarkiet. Disse positioner kan give anledning til misbrug, især når det
drejer sig om personer, som stadig er under uddannelse ( The insult).

g. SELV CHOK, IDENTITETS TRUSSEL
De fleste kritiske hændelser udgør en form for trussel mod vores identitet, idet de
konfronterer os med et negativt billede af os selv, enten som vi selv oplever det eller
som et billede, andre reflekterer mod os. Nogle af hændelserne udgør situationer, hvor
fortællerne ikke er i stand til at opretholde de identiteter, som de ønsker – at være
kompetent, ordentlig, vidende, høflig, moderne osv. Selv om disse trusler ligger under
fortællingens hovedtema ( f.eks. religion eller køn), tror vi de spiller en vigtig rolle for at
forklare den intense negative reaktion.
Identitetstrusler kan opleves af patienter, når de udsættes for fordomme og
diskriminering, idet de bliver reduceret til et enkelt aspekt af deres identiteter (se The
assault, Embarrassed GP). Der kan også opstå spændinger mellem forskellige
identitetsaspekter : i Period bliver en ung kvinde med indisk baggrund konfronteret med
en traditionel indisk forestilling om menstruerende kvinder. Hun deler ikke disse
forestillinger, men hun udsættes for dem på grund af hendes indiske baggrund.
Selv–ckok finder ofte sted i sundhedssektoren i interkulturelle situationer, f.eks. i
følgende kontekster:
Identitetsproksimitet: spænding mellem separation og identifikation
I Cleaning a peer (AU) er fortælleren både ven og professionel. Det kunne være en
almindelig professional procedure udført med faglig distance, at vaske en erigeret penis
indsmurt i fæces, men der er for mange berøringsflader mellem ham og patienten,
hvilket gør det umuligt at opretholde en professional distance.
Ingen professionel ekspertise, kun en kvinde:
Der er en speciel identitetstrussel i mange af de hændelser, hvor der indgår
kønsidentitet :læger og sygeplejersker bliver reduceret til deres kvindelige identitet, når
patienterne nægter at blive behandlet af en kvinde. Det er som om deres uddannelse og
faglige ekspertise pludselig forsvinder – de kan ikke behandle patienten Lady doctor, A
Muslim at the scabies control (IT).
Umuligt at udføre en opgave:
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Kulturelle forskelle kan implicere at en medicinsk behandling ikke kan gennemføres,
fordi den strider mod patientens kulturelle referenceramme. Dette finder endog sted i
livstruende situationer (e.g. Transfusion, Fed Up). I andre situationer er det for det
professionelle personale umuligt at løse de opgaver kompetent og effektivt, som svarer
til deres rolle som professionelle (Death among family members, AU).

h. RATIONALITET, RELIGION
Cirka 15 af hændelserne har med religion eller spiritualitet at gøre. Det sensitive i disse
situationer bygger på to forhold: for det første kan sygdom føre til et behov for
symbolske forsvarsmekanismer mod den eksistentielle angst, som er knyttet til den
forstående død, jvf teorien om terror management (Goldenberg 2006:1265).I disse
situationer er der behov for at forstærke den beskyttelse, som trossystemer giver. Ved
alvorlig sygdom eller død kan selv mennesker, som ikke praktiserer en religion, vende
tilbage til deres tro.
For det andet minder visse sensitive zoner os ifølge Cohen-Emerique (2015:181) en
arkaisk tilstand, som ellers ligger under vores moderne verden. Den rationelle moderne
medicin bliver ofte fremstillet som et fremskridt overfor tidligere magiske ritualer. Som
følge deraf vil religiøse og spirituelle situationer i hændelserne som oftest blive vurderet
som irrationelle. Vi taler her ikke om en forskel mellem vestlige og ikke-vestlige samfund.
Det drejer sig om alle former for magisk-religiøse holdninger uanset det religiøse
indhold. Vi har identificeret tre forskellige måder, hvorpå magisk-religiøse holdninger
kan give anledning til et kulturchok :
Prioriteringer:
Religion kan undertiden udgøre en trussel mod de basale prioriteringer i
sundhedssystemet. I “Transfusion” (FR) beder en familie, som er Jehovas Vidner, lægen
om at undlade at give deres søn blodtransfusion, fordi de ikke kan tillade sig at fravige en
grundlæggende værdi i deres religion. At fjerne sig symbolsk fra Gud og deres trosfæller
opleves som en større trussel end døden. For lægen gælder det diametralt modsatte.
Opretholde religiøse skikke og regler i alle kontekster:
At give religion eller tro en position, hvor det ikke hører hjemme, udgør en anden form
for overskridelse af rationalitet. I mange samfund er der, som i Frankrig, en opfattelse af
sekularisme med definitioner af, hvor religion kan praktiseres og hvor det er tilladt at
manifestere religion. Selv om der ikke findes eksplicitte legale koder, kan social praksis
stadig henvise religion til privatsfæren eller til specifikke steder som kirker. At inkludere
religion og tro overalt udgør et andet paradigme. Religiøse og spirituelle ritualer
optræder på hospitalet som et rensende ritual(”sal”) og som et sorgritual (”bad death”).
I begge hændelser bliver hospitalets rationelle, velstrukturerede og videnskabelige rum
transformeret og ”invaderet” af en helt anden logik.
Virkning på sociale roller og køn:
Det er ikke kun religiøse ritualer, som trænger ind i hospitalets rum, men også religiøst
prægede forskrifter om hvordan man skal omgås hinanden. Dette gælder især ,hvor der
indgår køn. I “burqa” bliver den medicinske behandling truet af ønsket om at adskille
14

kønnene og undgå fysisk kontakt mellem mennesker af forskelligt køn og personalets
modstand mod at efterkomme disse ønsker.

i. OPPFATTELSER AF SUNDHED, SYGDOM OG BEHANDLING
Medicinsk behandling:
Der kan være mange grunde til at patienter afviser en behandling. Det kan skyldes
religiøse forhold eller andre indstillinger. Det er nødvendigt med pragmatisme, god
kommunikation og situationsfornemmelse for at kunne håndtere disse situationer
(Pagan, Hospital medication).
Etik:
Sundhedssektoren kræver situationsfornemmelse for at kunne handle neutralt,
professionelt og effektivt uden at nedgøre patienterne (Embarrassed GP). Dette gælder
også overfor de pårørende, især i vanskelige og alvorlige situationer (Jehovas Witnesses,
Transfusion).
Anvendelse af rummet:
I de fleste vestlige samfund har det offentlige rum den funktion at facilitere borgernes
handlinger og roller. Samtidig skal rummet muliggøre at de, der skal opretholde orden 3
og disciplin, kan gøre dette så praktisk og effektivt som muligt. Ifølge Foucault udgør det
offentlige rum også en politisk sfære, hvor vores kroppe lærer at disciplinere sig selv, og
hvordan de skal opføre sig. Det kan føre til konflikt eller chok, hvis kroppene ikke handler
som forventet.
Denne type adfærd er en kulturel kode, som ikke altid deles af alle : på et hospital er
rummet organiseret på en sådan måde at det bliver muligt for patienter og personale at
fungere optimalt. Der kan være divergerende opfattelser af, hvordan rum skal benyttes
(Salt, Woman’s duties). Derfor er det nødvendigt at respektere visse regler, og forklare
det for besøgende og pårørende for at kunne gennemføre behandlinger (Arab family
with little boy).

j. KOMMUNIKATION
Kommunikation er en gennemgående sensitiv zone, som findes i alle de indsamlede
hændelser. Vi vil med udgangspunkt i en kort præsentation af en simpel
kommunikationsteori beskrive nogle kommunikationsaspekter i hændelserne.
I sundhedssektoren består kommunikation ikke kun af de tre komponenter, som
nævnes nedenfor, men også af den måde, de i relation til konteksten producerer en
dominerende kommunikationsstil. I sundhedssektoren bliver et budskab afkodet med
hjælp af para-verbale, nonverbale og fysiske elementer – dette kaldes ofte “høj kontekst
kommunikation” i modsætning til ”lavkontekst kommunikation”, hvor udsagnets indhold
udelukkende baseres på det verbale niveau. Arrangementet af møbler, dekoration og
tøj har både en betydningsdannende og afkodende funktion. Når vi ikke kender disse
koder, kan der indtræde kommunikationshændelser, som når en patient bliver bedt om
3 Foucault, M., Discipline and Punish: the birth of the prison New York : Pantheon Books, ©1977.
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at levere en urinprøve uden at få at vide, at der findes et særligt rum (toilet), hvor den
skal (Urine sample) afgives.
Der er tre vigtige elementer I kommunikation :
Indholdet – betydningen (hvad?)
Indholdet afhænger af relationen mellem afsender, modtager og konteksten. Udsagnets
betydning bliver konstrueret og forhandlet af parterne. Modtageren fortolker
budskabet med brug af filtre og referencerammer. Når der ikke er sammenfæld mellem
referencerammer, tilskrives et udsagn forskellige betydninger og der kan opstå
misforståelser (e.g. Homeless Patient (HU) Get me a woman! (HU)).
Relationen (med hvem?)
Enhver kommunikativ handling giver mulighed for at konstruere, ændre eller opretholde
relationen mellem parterne. Selv den tilsyneladende mest ubetydelige interaktion er en
anledning til at bekræfte fælles anerkendelse og respekt. Dette gælder for alle kulturer,
men midlerne er forskellige. Den måde, relationer bliver konstitueret, bliver påvirket af
andre værdidimensioner som orientering mod individualisme eller uafhængighed og
accept af magtdistance. I sociale kontekster præget af høj grad af accept af
magtdistance, bliver den relationelle asymmetri markeret ( f.eks. ved forskellige koder
for tiltale og gestik). I mere horisontale kontekster vil interaktionsritualerne søge at
skjule eller reducere magtforskelle (begge parter tiltaler hinanden med den samme
formalitet uanset forskelle mht alder og status. De forskellige elementer i
kommunikationen (gestik, ord, afstande…) vil også sige noget om intentioner : hvis en
person kommer for tæt på, kan det virke aggressivt, en person som taler uformelt kan
virke respektløs osv (e.g. Arab Doctor, HU).
Midler - former (hvordan?)
Verbal kommunikation: tale, brug af metaforer, billedsprogidiomatiske udtryk osv. Der er
et eksempel i “the Interpretation mistake” DK, hvor en praktikant opdager en alvorlig
oversættelsesfejl og prøver at redde situationen.
Para-verbal kommunikation: tone, intonation, lydstyrke, rytme , tavshed, pauser, lyde
(ømm…)
Non-verbal kommunikation:
Kinetik: gestik, kropsholdning I “the embarrassed GP” hændelsen kan vi se en
professionel, som bliver meget overrasket over at møde en person med handicap.
Fortælleren siger. “hele hendes kropssprog viser, at mit handicap gør hende meget
ubehagelig til mode…
Haptik: fysisk kontakt, berøring
Nærhed: afstemme den fysiske afstand efter den sociale relation og situationen. Vholder
ikke den same afstand i en social situation som i en intim situation eller i en
arbejdssituation. Hvis en persons tæthedszone ikke bliver respekteret, kan det opfattes
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som en indtrængen i intimsfæren og udløse ubehagelige følelser. I “Homecare in Roma
family” siger fortælleren : “Da jeg ringede på døren, kastede familiens datter sig om
halsen på mig. Sådan bliver vi normalt ikke modtaget af familierne”.
Udseende: at præsentere sig selv
Tid: brug af tid og rytme
Kontekstuel kommunikation: bruge ting kommunikativt (e.g. Roma Consultation,
Cellphone FR)

III) Hvordan kan håndbogen læses?
Alle de indsamlede kritiske hændelser kommer fra virkelige oplevelser hos professionelle
i sundhedssektoren læger, sygeplejersker, plejepersonale og administrative
medarbejdere, patienter eller pårørende. Hændelserne er blevet analyseret sammen
med fortællerne med brug af en lettere bearbejdning af den metode, som er udviklet af
Margalit Cohen-Emerique. Hver hændelse starter med en kort fortælling, hvor
fortælleren med egne ord beskriver, hvad der er sket og hvad hun/han har følt. Vi
beskriver derefter aktørerne i situationen for at give et indtryk af den sociokulturelle
kontekst. Dette er i ofte ikke så let, fordi fortællerne tit kun har få oplysninger om de
øvrige personer. Hovedparten af vores arbejde har bestået i at afdække de kulturelle
værdier og normer, som ligger til grund for aktørernes adfærd. Fortællerne fra
sundhedssektoren har bistået os i at identificere de grundværdier, som påvirkede
hændelserne. Når vi analyserer de øvrige aktørers kulturelle referenceramme, er vi
henvist til hypoteser, da de ikke har deltaget aktivt i arbejdsprocessen. Vi har forsøgt at
opstille så elaborerede hypoteser som muligt ved at henvise til generelle kulturelle
domæner, som hændelserne lægger op til, f.eks feminitet eller sundhed i et
interkulturelt perspektiv.
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The following table provides an overview of the critical incidents collected in the six
countries, organised by country, narrator and related sensitive zones.

IV) Katalog af Kritiske hændelser
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KRITISKE HÆNDELSE

ØSTRIG
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1. “URINPRØVEN”
Organisation der har indsamlet hændelsen: UNIVIE
Registreringsdato: 25. januar 2016
Nøgleord
Reception / venteværelse hos praktiserende læge

Fortællerens professionelle status
Lægens kontor, reception

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
I vores klinik skal patienterne ofte aflevere en urinprøve. Vi beder dem om at gå ud på
patienttoilettet. Når prøven er færdig skal de stille prøven på en dertil indrettet hylde. Engang
kom en ungarsk mand hen til skranken og sagde, at han skulle lave en urinprøve. Jeg gav ham
beholderen og viste ham, hvor toilettet var. Han spurgte:
”Skal jeg aflevere prøven med det samme?”. Jeg sagde: ”Ja tak”. Og pegede igen på toilettet,
men han begyndte at åbne sine bukser og tage urinprøven lige foran mig. Det var ret
usædvanligt og jeg spurgte ham hvad han var i gang med. Han svarede: ”Du sagde at jeg skulle
gøre det lige nu”. Jeg sagde: ”Ja, men ikke her, jeg viste dig toilettet”. Det så ikke ud til at han
forstod, hvad jeg mente. Da jeg igen spurgte ham, hvorfor han stod og tissede lige foran mig,
svarede han, at man i den lille by, hvor han kom fra, tog urinprøver i et hjørne af
venteværelset.
Jeg plejer at tage den slags situationer humoristisk, men det chokerede mig noget at han
opfattede det som noget helt normalt at gøre.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortæller:
Fortælleren arbejder som receptionist hos en læge. Hun tager imod patienterne, gemmer
deres data og tager sig af forsikringsspørgsmål. Hun giver også patienterne instruktioner, hvor
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de skal vente og hvordan procedurerne er. Fortælleren er en 49-årig kvinde, som er født i
Mexico. Hun har boet i Østrig i over 10 år, hun taler mange sprog (spansk, tysk, engelsk og lidt
ungarsk). Hun er højtuddannet, har en ph.d. Hun er gift og har 6 børn. Hendes mand er læge
på klinikken, han er født i Wien men af ungarsk afstemning.
Patient:
Patienten er en ungarsk arbejder, som kun har været i Østrig i 6 måneder. Han er 58 år og har
næsten ingen uddannelse. Han arbejder som murerarbejdsmand. Han kommer op hos lægen
og skal aflevere en urinprøve. Han er i godt humør og kommunikerer venligt med
receptionisten.
Begge aktører har indvandrererfaringer, men fortælleren har været i Østrig betydeligt længere
end patienten. Fortælleren har tilknytning til Ungarn, hendes mand har ungarsk baggrund og
hun taler lidt ungarsk. De har meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og professionelle
roller

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Lægens praksis ligger i centrum af det jødiske Wien, hvor der bor mennesker med meget
forskellig baggrund. Metroen til FN’s hovedkvarter passerer dette kvarter. Lægens patienter
kommer fra over 100 lande. Lægehuset ønsker at være et sted, hvor alle kan føle sig
velkommen uanset deres baggrund. På skiltet udenfor er anført alle de sprog, som personalet
taler. Mange af patienterne taler ikke tysk og personalet prøver at tilpasse sig til patienterne
kulturelle baggrund. For eksempel er det tilladt for hele familier at følges ind i
konsultationsrummet, hvilket er meget usædvanligt i Østrig. Lægen tager et ekg, uden at
patienterne behøver klæde sig helt af.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren blev ikke såret, kun lidt chokeret over at patienten giver sig til at urinere foran
hende. Hun tog situationen med humor.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Tabu forbundet med at urinere foran andre mennesker:
Urinering er normalt forbundet med særlige faciliteter. Hvis det finder sted i det offentlige
rum, prøver man at undgå at blive set af andre. Tabuet gælder både det at urinere foran andre
og det at se andre urinere. (Dette tabu er forbundet med den europæiske måde at forholde sig
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til ekskrementer på. I andre geografiske lokaliteter er det normalt at udtømme sig offentligt
sammen med andre på dertil beregnede steder).
Det at urinere bliver anset for at være en nødvendig, privataktivitet, som potentielt vækker
andre menneskers afsky, også med hensyn til lyd og duft. Urinering skal forbindes med visse
ritualer for at kunne udføres hygiejnisk: Urin skal anbringes i dertil indrettede beholdere, som
skal lukkes og skylles, hvorefter hænderne skal afvaskes. Dette hygiejniske aspekt er særlig
relevant i denne hændelse, som foregår hos en læge, hvor hygiejne må anses for at være højt
prioriteret.
Tabuiseringen er også forbundet med den visuelle forevisning af kønsdelene, som anses for at
være private. Kønsdelene fremvises normalt ikke offentligt undtagen i specielle subkulturer.
Der er symbolske forskelle forbundet med at fremvise en penis og en vagina. En penis
forbindes med spøg og jokes, især hvis der er tale om en ikkeerigeret penis. I Østrig ses mænd
oftere end kvinder urinere offentligt. Det betragtes dog også som sært og potentielt
forstyrrende at blive konfronteret med en nøgen penis uden samtykke.
Urin anses for at være et affaldsprodukt, som skal være usynligt. Når urin kommer i et
prøveglas til brug for videnskabelig undersøgelse, transformeres det og dissocieres fra
kroppen. Når urin er blevet til en medicinsk substans, er det ikke længere et afskyeligt
ekskrement. Denne transformation er afhængig af specielle elementer – blandt andet at
urinen opsamles i lukkede beholdere med etiketter. Når patienten i hændelsen ignorerer alle
disse krav, kan fortælleren føle bekymring for klinikkens gode omdømme. Hun kan også frygte
at de øvrige patienter lægger mærke til det. Hændelsen kan også have betydning for den
korrekte procedure ved urinprøvning.
Empati: det kan være ubehageligt for andre patienter at se, høre eller lugte en andens urin.
Implicitte adfærdsregler i venteværelset:
At vente hos lægen foregår under særlige betingelser. Der er normalt stille i rummet, når
patienterne taler, er det for at finde ud, hvis tur det er. Der finder ikke behandling sted i
venteværelset. Hændelsen udfordrer alle disse adfærdskoder. Det er receptionistens opgave
at varetage alle disse regler. Patientens adfærd tvinger hende til at reagere.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Naiv og simple, men venlig; lidt sløv, tilbagestående, pragmatisk; efterlever ikke normer.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Patienten udviser en pragmatisk holdning:
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Han gør det nemmeste og hurtigste. Måske udfordrer han tabuet om at urinere offentligt,
men det er mere sandsynligt at han prioriterer det pragmatiske. Hans handlinger sikrer, at der
går noget galt med prøven, det er klart, hvem der afgiver den.
Lægens praksis som et sted, der ligger udenfor normalitetens sfære:
Da patienten ikke har været på klinikken før, er han ikke klar over, hvilken adfærd der
forventes af ham. Hans handlinger kan afspejle hans usikkerhed. Det medicinske system
opleves ofte intimiderende, især for mennesker med lav social status eller flygtningestatus.
Patienten kan også have en anden opfattelse af det normale ved at urinere offentligt, han
prøver bare at udføre opgaven bedst muligt.
På den ene side kan hændelse tolkes som en klar accept af hierarkier:
Han bliver bedt om at urinere af en repræsentant for den medicinske profession, det udfører
han bare uden at tænke nærmere over det.
På den anden side kan hændelsen forstås som en konsekvens af sociale klasseforskelle uden at
inddrage kulturelle forskelle.
7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis?
Adfærdskoder i forskellige medicinske rum:
Der er visse specifikke kontekstafhængige regler om hvordan man skal opføre sig i forskellige
medicinske rum (der er forskel på venteværelset og undersøgelsesværelset).
Sundhedspersonalet skal opretholde disse regler, da deres professionelle position afhænger
deraf. Personalet gentager de samme instruktioner, men de kan være nye for patienterne.
Derfor må personalet være bevidst om deres kommunikation og benytte enkle ord. De kan
også benytte ikoner og piktogrammer.
Humor som reaktion på kulturchok:
Ved at bruge humor i kritiske situationer undgår man at ydmyge den anden part. Det kan dog
også implicere, at den anden person føler sig gjort til grin og ikke taget alvorligt. Denne
hændelse viser, at man ikke kan forberede sig på at undgå kulturchok. Det vigtigste er hvordan
man reagerer på et indtruffet kulturchok.
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2. “VASKE EN VEN ”
Organisation der har indsamlet hændelsen: UNIVIE
Registreringsdato: 28. Januar 2016
Nøgleord
Bistå mennesker med specielle behov / multiple funktionsnedsættelser
Seksualitet og handicap
Seksualitet og omsorgsarbejde

Fortællerens professionelle status
Personlig hjælper

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg arbejdede som personlig hjælper på et center for børn og unge med multiple
funktionsnedsættelser, handicaps eller specielle behov. Mit arbejde bestod i at bistå
personerne med de daglige aktiviteter, personlig hygiejne og fritidsaktiviteter. Der var kun en
gang, hvor jeg havde svært ved at udføre en opgave. Det var da jeg skulle vaske en ung 17-årig
mand. Jeg skulle vaske ham bagi og fjerne fæces fra hans erigerede penis. Det var næsten
umuligt fordi han lignede mig så meget, han så de samme serier og havde samme slags
humor, vi var faktisk blevet venner”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortæller:
Fortælleren er en 20-årig mand fra et højtuddannet hjem. Han har en yngre bror. Som barn
boede han i forskellige lande udenfor Europa, han blev født i Tyskland men har for det meste
levet i Østrig. Efter studentereksamen arbejder han i en institution for teenagere med multiple
funktionsnedsættelser. Han regner med at tage en akademisk uddannelse senere. Han har
ingen fysiske handicaps, er meget åben, tolerant og social, politisk aktiv i venstreorienteret
retning. Han opfatter sig som heteroseksuel, men er åben for forskellige former for
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seksualitet. Han er ikke i fast forhold.
Teenager:
Personen som forårsager chokket er en 17-årig østrigsk teenager. Han er lam og har
intellektuel funktionsnedsættelse. Han har brug for døgnpleje. Om dagen deltager han i et
uddannelsestilbud for unge med multiple funktionsnedsættelser. Han har
middelklassebaggrund.
Fortælleren har arbejdet som personlig hjælper for den unge i et stykke tid. De har udviklet en
personlig relation og fortælleren anser dem for at være venner. De er begge unge mænd fra
Wien med veluddannet familiebaggrund.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen fandt sted på en institution, som yder træning, omsorg og underholdning til unge
med multible funktionsnedsættelser. Fortælleren skulle som led i sit daglige arbejde vaske og
tage sig af borgernes toiletfunktioner. Da han vaskede den unge, var der ikke andre tilstede.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren følte sig overvældet, forlegen og usikker.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
For fortælleren er seksualitet ikke kun en kropslig funktion, men også forbundet med personlig
autonomi og fri vilje. Det er ubehageligt at indgå i en seksuel relation uden samtykke.
En del af chokket er relateret til tabuet vedrørende handicappede menneskers seksualitet.
Seksualitet og handicap bliver kun sjældent omtalt i offentligheden. Temaet bliver diskuteret
internt i handicaporganisationer, men på et mere generelt plan er det stigmatiseret.
Hændelsen var en trussel mod grænserne mellem det professionelle og det personlige.
Seksualitet tilhører privatsfæren og skal ikke indgå i professionelle relationer. En overskridelse
af disse grænser udfordrer normerne for korrekt professionel adfærd.
Set fra et fagligt perspektiv er det problematisk ikke at vide, hvad man skal gøre, da man er
trænet til at udføre specifikke handlinger. Usikkerhed udfordrer de professionelle
arbejdsværdier.
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Derved udfordrer hændelsen definition af professionel bistand og omsorg. Det er ikke
problematisk at vaske unges kroppe, men det bliver problematisk, når der er tale om den
seksuelle krop. Seksuelle ydelser er tabuiseret og tilhører en anden professionel arena end
den sundhedsfaglige.
Fortælleren blev inddraget i en seksuel relation uden samtykke, hvorfor relationen overskred
den neutrale faglige relation .
Ikke-autonomi (afhængighed eller tvang ) opleves som forstyrrende:
Fortælleren sætter spørgsmålstegn ved den unges autonomi til at kontrollere sin erektion.
Chokket er relateret til det at miste kontrol over kropslige seksuelle funktioner. Fortælleren
havde kendskab til at den unge ikke var i stand til at styre sin krop, det blev problematisk når
det drejede sig om seksualitet.
Fortælleren var ikke klar over om erektionen var en bevidst handling, derfor vidste han ikke,
hvordan han skulle reagere; tabuet om at reagere på ”fejl” i kontrollen over kroppen er
relateret til vestlige forestillinger om autonomi.
Hændelsen viser et selv-chok, der opstår af forståelsen af forskellen mellem fortællerens
velfungerende krop og vennens handicap. Hans værdi om at være en åben person bliver truet
af oplevelsen af at den menneskelige relation bygger på specifikke kropslige forudsætninger.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Neutral; hjælpeløs; fortælleren beskriver den unge som en krop.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Fortælleren og den unge talte aldrig om hændelsen, der er derfor ingen oplysninger om den
unges perspektiv, hans opfattelse af seksualitet og om erektionen var bevidst.
Hvis det var en bevidst handling, kan den unge have ønsket at vise at han kan udtrykke sin
seksualitet på trods af det fysiske handicap. Der er så tale om værdier om autonomi overfor
normer om en ikke-fungerende krop og tabu om seksualitet og handicap.
Han kan have ønsket at vise sin uafhængighed I forhold til stereotypier om handicappede
mennesker. Som teenager kan han også have villet udforske sin seksualitet. Da forholdet
mellem handicap og seksualitet er tabuiseret, kan han have villet afprøve grænser.
Måske kan hans reaktion være påvirket af fysisk kontakt med en person, som star ham
følelsesmæssigt nær.
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Seksualitet er relateret til venskab og nærhed. Hvor er grænsen mellem en kærlig og en
seksuel berøring? Omsorgsrelationen symboliserer et trygt rum, hvor den unge ikke hele tiden
behøver at udøve kontrol.
På den anden side kan han også være orienteret mod seksualitet som en kropslig funktion, der
stimuleres ved berøring.
Seksualitet er en naturlig del af livet og ikke noget exceptionelt. Den unge kan også have villet
afprøve den autonomi, som kræves for at regulere kroppen. De kropslige funktioner og
produkter er en del af omsorgsrelationen, så der er ikke nogen skarp grænse mellem det
private og det offentlige.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
1. Grænser i omsorgsrelationer:
Uddannelse af omsorgsmedarbejdere; tematisere spørgsmålet om seksualitet og handicap,
fokusere på personlige holdninger til seksualitet og handicap og udforske muligheder for at
tage fat på udfordringerne. Grænsesætning i omsorgsrelationer : reaktionsspillerum når
personlige grænser bliver krænket. Fremme dialog mellem omsorgsmedarbejdere og
specialister i seksuologi for at fremme overførsel af viden og kooperation.
2. Definitioner af seksualitet:
Fremme kommunikation om seksualitet og handicap, udfordre tabuer om ikke-normative
kroppe og derved styrke personer med handicap. Hvilke typer kroppe anses for at være
seksuelle? Da den handicappede krops seksualitet anses for at være tabu, findes der kun i
ringe grad seksualundervisning for unge med handicap. Deres behov bliver ikke anerkendt og
dette bør indgå i uddannelsen af sundhedsarbejdere.
Når handicappede menneskers seksualitet bliver stigmatiseret, kan det føre til manglende
åben kommunikation, hvorved bade kvaliteten af omsorgsarbejdet og arbejdsmiljøet bliver
påvirket.
3. Idealet om det autonome selv:
I vestlige samfund er begrebet om selvet relateret til forestillinger om autonomi, som består i
rationel kontrol over en fungerende krop. Udfordre disse normer og vise hvordan de
devaluerer et vidt spektrum af mennesker med handicap.
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3. “JEHOVAS VIDNER ”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Èlan Interculturel
Registreringsdato: 26. marts, Paris
Nøgleord
Religion
Blod
Jehovas vidner
Akutafdeling

Fortællerens professionelle status
Læge på akutafdeling

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg behandlede en 20-årig patient, som havde fået hjertestop efter en drukneulykke . Han er i
livstruende tilstand i adskillige dage. Efter tre dage fortæller hans forældre, at de er Jehovas
vidner. De er bekymrede over sønnens anæmi. Jeg sige til dem, at det kan blive nødvendigt
med en blodtransfusion. De svarer, det ikke kan lade sig gøre”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortæller: Læge, ikke-praktiserende katolik, mand, 44 år gammel
Patient: 20 år, Jehovas vidne
Patientens forældre : 47-48 år, far arbejder på fabrik i en mellemstor fransk by

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
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Fysisk kontekst:
Der var mange møder mellem fortælleren og forældrene
genoplivningsafdelingen, især på den bevidstløse unge mands værelse.

på

hospitalet,

på

Omkring 1990 var det ikke almindeligt i Frankrig at holde møder med familiemedlemmer i
separate mødelokaler. Der var begrænsede tider, omkring to timer om dagen, hvor
familiemedlemmer kunne komme på besøg. Denne læge opholdt sig på gangen i dette tidsrum
for at familierne kunne kontakte ham.
Jehovas vidner i Frankrig:
Der er mere end 100.000 i Frankrig i dag, men deres rolle er tvetydig. Dette skyldes dels at de
opfattes som en sekt, dels nogle særlige skikke (social isolation, afvisning af sociale medier
etc.). I Frankrig er verdsliggørelse et grundbegreb i forfatningen og en højt prioriteret værdi,
hvorfor enhver religion, hvis regler og doktriner kræver interferens i den offentlige sfære, kan
være problematisk.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
“Først reagerede jeg arrogant, jeg tænkte : tror de at de kan blande sig i mit område ? Det er
min opgave at helbrede deres søn, og de bliver ved med at forhindre det…vi har et fælles mål :
at deres søn forlader hospitalet i så god tilstand som muligt, men de lader mig ikke gøre mit
arbejde. Jeg mener at jeg har forstand på, hvad der skal gøres, men jeg skjulte mine
”arrogante tanker” for dem. Jeg følte mig også afklaret og rolig. Situationen mindede mig om
en tidligere situation, hvor jeg var ung læge som så overlægen i en lignende situation, hvor
han sagde til en patient “ her er det mig, som bestemmer ”.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
1) Religionens rolle i det lægelige arbejde – ifølge sekulariseringsprincippet bør religion ikke
spille nogen rolle i det lægelige arbejde.
2) Lægens mission og ansvarlighed: Det er en hellig mission at varetage livet i denne verden.
Målet er at patienterne forlader behandlingen med den medicinske videnskabs værktøj i den
bedst mulige sundhedstilstand. Det er nødvendigt at lægerne tager de nødvendige
beslutninger. Beslutninger, der angår spørgsmål om liv og død, skal baseres på sundhedsfaglig
viden.
3) Synet på blodtransfusion : blodtransfusion blev betragtet som en harmløs aktivitet indtil
HIV-inficeret blod dræbte patienter. En hel generation af læger var præget af dette. Det
komplicerede syn på blodtransfusion illustreres af, at det først for nyligt er blevet muligt for
homoseksuelle mænd at afgive blod. Der er nu en general forestilling om nøje at afveje fordel
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og ulemper forbundet med blodtransfusion.
4) Opfattelse af Jehovas Vidner som institution: fortælleren synes at der er mere tale om en
sekt end en religion. En sekt er baseret på intellektuel manipulation, således at medlemmerne
ikke kan forlade sekten. En sekt er også forbundet med proselytisme, rekruttering af nye
medlemmer.
5) Valgfrihed er vigtigt for fortælleren. Forældrene hævder, at den bevidstløse unge mand er
Jehovas vidne, men det vides ikke om hans selv har valgt det. Fortælleren synes ikke, at
tilhørsforhold til en religion eller sekt skal være en automatisk følge af forældrenes valg.
6) Handleplan baseret på jura: I tilfælde af en kritisk situation, havde fortælleren tænkt sig
dels at underrette politimyndigheden om at forældrene udsatte deres barn for livsfare, dels at
fortælle forældrene at han ligger inde med beslutningsretten.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Meget negativt: Selv om han havde et meget negativt indtryk af forældrene, forholdt han sig
ikke fordømmende til deres tro og han gav ikke direkte udtryk for sin negativitet over for dem.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
1) Religion findes både i den private og den offentlige sfære og indvirker på alle livets
områder, også i medicinen.
2) Basale religiøse doktriner er ikke til forhandling, heller ikke i livstruende situationer. Det
transcendentale går forud for kroppens materielle overlevelse. Hvis man overtræder basale
forbud såsom blodtransfusionsforbuddet, medfører det eksklusion fra gruppen, hvilket er
værre end den fysiske død.
3) Blodtransfusioner afvises ikke af Vidnerne fordi blod anses for at være urent. I bibelen er
blod helligt. Jehovas vidner tolker forbuddet mod at spise blod som gældende for transfusion.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Fortælleren havde lag ten strategi med hensyn tagen til patienten og de pårørende.
Selv om han var i tvivl og der var tale om en religion eller en sekt, gav han ikke udtryk for det
overfor forældrene. De betragtede ham faktisk som den eneste læge, de følte de kunne stole
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på.
Fortælleren havde også fastsat en grænse for tolerancen : hvis det udviklede sig til en
livstruende situation, ville han ikke tøve med at anvende blodtransfusion.
Der er nu udviklet forskellige former for operationsteknikker og procedurer, som kan omgå
behovet for blodtransfusion, og som kan accepteres af Jehovas vidner.
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4. “KONSULTATION MED BURKA”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Èlan Interculturel
Registreringsdato: 26. marts 2016, Paris
Nøgleord
Køn
Religion
Dress code

Fortællerens professionelle status
Anæstesiolog/narkoselæge

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
Jeg møder i min konsultation en gravid kvinde, som bærer nikab og handsker. Hun har sin
mand med, han beder om at få en kvindelig læge. Jeg siger at der ikke er kvindelige
anæstesiologer i klinikken, en anæstesiologisk undersøgelse skal foretages efter otte
måneders graviditet. Efter nogen diskussion indvilger kvinden i at blive behandlet af mig,
manden truer med at indgive klage.

1. Elementer i situationen - aktører
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
Fortæller:
59-årig mand, anæstesiolog, arbejder på e offentligt hospital, europæer, men boede i
Tunesien fra han var 4 til 16 år .
Han går ind for alles adgang til medicinsk behandling og kvindefrigørelse.
Patient:
24-årig kvinde, hun bærer en sort nikab, der dækker ansigtet. Hun har handsker på hænderne.
Hun stammer fra Magreb-landene og taler fransk uden accent.
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Patientens mand:
Cirka 30 år gammel, muslim, forældrene kommer formodentlig fra Magreb-landene, men han
er sandsynligvis født I Frankrig, han taler uden accent, han har skæg og er iført djellaba.
Forholdet mellem de to grupper – konservative muslimer og det “dominerende franske
samfund:
Frankrig har haft kolonier i mange Magreb-lande. Det franske samfund er nu præget af
tilstedeværelsen af overvejende muslimske efterkommere af indvandrere fra de tidligere
kolonier i Nordafrika. Frankrig har traditionelt haft en universalistisk – assimilatorisk tilgang til
mangfoldighed, som indebærer at indvandrere og minoritetsgrupper forventes at tilpasse sig
til det dominerende samfunds værdier og regler. En særlig vigtigt princip er ”sekulariseringen”,
som medfører at religion adskilles fra staten (med undtagelse af kristne religiøse helligdage).

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Legal/juridisk kontekst:
Som konsekvens af sekulariserings princippet kan der ikke tages hensyn til religiøse forhold i
offentlige institutioner. I 2011 har Frankrig tiltrådt et ministerielt cirkulære , der forbyder brug
af fuld tilsløring (nikab eller burka) i det offentlige rum.
1

(Cirkulære af 2. marts 2011 vedrørende effektuering af lov nr° 2010-1192 af 11 oktober 2010
der forbyder tildækkelse af ansigt i det offentlige rum)

Rummet:
En anæstesiologs konsultation, ægtepar sidder foran anæstesiologen. Parret har fået en tid,
men ikke hos en bestemt læge.
Hændelsen finder sted før burka-forbuddet. Hospitaler har ikke en formuleret holdning til brug
af burka.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
“I starten følte jeg mig dårlig tilpas, jeg skulle sørge for at foretage undersøgelse og håndtere
mandens modstand. Jeg ville prøve at forhandle. Selv om jeg havde boet mange år i Tunesien,
havde jeg aldrig været ude for en lignende situation. Jeg oplevede situationen som utålelig og
følte tegn på aggression.”
For at sikre at kvinder får foretaget den vigtige undersøgelse, ”lokker” han hende til at indvilge
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ved at fortælle om de eventuelle sundhedsrisici for hende og barnet.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Sekularisering:
Politisk sekularisering er en grundpille i den franske forfatning. Det kan også tolkes som et
tabu mod at indføre religiøse forhold i den offentlige sfære.
Ateisme – rationelt videnskabeligt verdensbillede : videnskabelig uddannelse går hånd i hånd
med en videnskabelig verdensopfattelse. Især i sundhedssektoren er der ikke plads til magiskreligiøse perspektiver.
Adgang til medicinsk behandling for alle : kultur, køn eller religion bør ikke udgøre en hindring
for adgang til sundhedsydelser. I denne hændelse truer mandens holdning med at forhindre
konens adgang til behandling.
Kommunikationsstil:
Fortælleren foretrækker en direkte og symmetrisk kommunikationsstil, der ikke gør forskel på
mænd og kvinder. Øjenkontakt indgår heri, Ligestilling mellem kønnene bør også være del af
kommunikationen, når temaet er kvindens krop og sundhed bør hun indgå aktivt. Når hun
ikke gør det, tyder det på undertrykkelse, idet manden er berettiget til at træffe beslutninger
på hendes vegne.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen etc?
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Meget negativt indtryk i starten, derefter anerkendelse af at det lykkes hende at forhandle.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Islam - en religion for alle livets domæner:
I Islam kan religion i modsætning til sekulariseringsprincippet ikke blive suspenderet i visse af
livets områder. Religionen følger altid de troende og de religiøse regler gælder uindskrænket
overalt, også i det offentlige rum. Det er ikke muligt at handle på en anden måde og
suspendere vise regler alt efter konteksten
Adskillelse mellem mænd og kvinder
Selv om der ifølge nogle fortolkninger af islam er forbud mellem fysisk kontakt mellem
personer, som ikke er i familie, synes der ikke at være noget eksplicit forbud mod kontakt med
læger af modsat køn, i hvert fald ikke i Koranen eller i en hadit. Der findes en hadit (Sunan Ibn
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Majah Bog 31, Hadit 3609) som opfordrer til at opsøge den dygtigste læge, uanset køn.
En konservativ fortolkning af Islam:
Mainstream Islam kræver ikke nogen speciel dress code får mænd, det er heller ikke
nødvendigt at kvinden tildækker ansigt og hænder. Parret i hændelsen repræsenterer
sandsynligvis en mere konservativ version, måske tæt på ”salafisme” eller ”wahabisme”.
Fra dette perspektiv er det frustrerende ikke at kunne handle i overensstemmelse med deres
fortolkning af religionen. Modpartens modvilje mod at efterkomme ønskerne opfattes som
undertrykkelse og modstand.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Ligesom de fleste religioner er islam heterogen, med mange retninger og tilgange, som kan
være meget forskellige og ligefrem indbyrdes modstridende. Hvis man ikke er bevidst om
dette, kan man komme til at tilskrive islam vise positioner og adfærdsformer, som ikke er
karakteristisk for religionen som sådan, men kun for minoritetspositioner.
Der kan også være tale om uvidenhed om rettigheder og den institutionelle kontekst. I denne
situation regner manden med, at han kan få en kvindelig læge, men i Frankrig er det noget,
som hospitaler bestemmer ( et hospital kan beslutte af efterkomme det eller lade være). Der
er ingen instans, hvor manden kan klage over det.
Hospitaler bør formulere en official guide om hvordan man forholder sig til kulturelle skikke
som brug af burka eller nikab, således at beslutningen ikke overlades til den enkelte
sundhedsarbejder.
Fortælleren indkaldte senere sine kolleger til et møde for at nå frem til en fælles holdning til
disse spørgsmål, da hospitalet ikke havde udviklet retningslinjer.
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5. “TIL GYNEKOLOG I JAPAN”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Èlan Interculturel
Registreringsdato: 26. Marts 2016, Paris
Nøgleord
Kollektivisme / individualisme
Skamfølelse
Patientens synsvinkel

Fortællerens professionelle status
Patientens synsvinkel

1. Beskrivelse af situationen / hændelsen
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg er i Japan, jeg er gift. Jeg tager på hospitalet til gynækologisk undersøgelse sammen med
min mand. Sygeplejersken beder mig gå ind i et værelse, hvor jeg skal klæde mig af. Min mand
må ikke gå med. Jeg kan ikke tale særlig godt japansk. Jeg skal klæde mig af og lægge mig på
en gynækologisk briks.
Rummet er opdelt af et forhæng, som går over mit underliv, så jeg ikke kan se, hvad der sker
på den anden side. Jeg trækker det lidt til side, en sygeplejerske siger noget, jeg ikke kan forstå
og trækker forhænget til. Jeg åbner det igen.
Der kommer en læge; jeg forstår ikke, hvad han siger… lang forhandling. Jeg vil have min mand
med ind. Han accepterer. Lægen siger at forhænget skal være der, imens han foretager
undersøgelsen, men han vil ikke forklare mig, hvad der sker. Jeg nægter kategorisk; jeg vil have
forhænget væk, så jeg kan se lægen.
Han er meget overrasket og går med til det”.

2. Elementer i situationen - kontekst og aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
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Fortæller:
27-årig fransk kvinde, hun er gift med en japansk mand i 3-4 måneder, har været i Japan i 2,5
år, har boet i andre lande før, hun underviser på det fransk-japanske institut i Tokyo. Hun taler
lidt japansk.
Assistenter, sygeplejersker, japansk kvinde, der kun taler japansk. Gynækolog; japansk mand,
cirka 50 år.
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen foregår på gynækologisk afdeling på et hospital. Fra venteværelset kommer man
ind i små rum, hvor der kun er plads til at klæde sig af og lægge sig på en gynækologisk briks.
Rummet bliver opdelt af et forhæng, som går tværs over briksen. Der er lignende rum på
begge sider med åbne døre. Personalet kan gå rundt og undersøge alle patienterne.
Fortælleren tror, at der også er patienter i de andre rum, men hun kan ikke se dem.
Hun kan høre bevægelser på den anden side af forhænget, der er mindst tre sygeplejersker og
to gynækologer.
Alt er hvidt, forhænget er hvidt eller grønt. Briksene er gynækologbrikse med bøjler til benene.
Der var desinfektionslugte.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
“Jeg følte, at jeg ikke blev anerkendt, jeg følte mig ignoreret og frataget min personlighed. Jeg
var også lidt forskrækket. Jeg følte lidt modstand og lidt frygt”

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
I Frankrig er flertallet af gynækologer kvinder. Den professionelle kultur er domineret af
følgende karakteristika:
Læge-patient relationen:
En konsultation starter med en personlig samtale, som finder sted i et rum, der minder mere
om et kontor end om et hospitalsrum. Læge og patient sidder ved et bord og patienten er
fuldt påklædt. Den første kontakt er verbal, og den er ledsaget af øjenkontakt. Det er et privat
møde, der er ingen andre til stede. Der etableres et personligt forhold via den verbale og
visuelle kontakt, derefter finder afklædning og undersøgelse sted. Den verbale interaktion og
den fysiske undersøgelse foregår i adskilte rum.
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Medicineringsgrad:
I Frankrig er den gynækologiske konsultation ikke medicinsk markeret; gynækologen har ikke
kittel på og har måske ikke kompliceret udstyr som ultralydsapparatur.
En basal værdi er en tendens til individualisme:
Det er vigtigt at berolige patienten, at anerkende hende som en personlighed, som er mere
end en biologisk krop, der er bærer af et fysisk symptom. Man kan ikke udelukkende forholde
sig til symptomet fysisk uden at inddrage en personlig relation.
Direkte kommunikation:
I Frankrig er kommunikationen i højere grad end i Japan baseret på symmetri og ligeværd og
selv i situationer, der er præget af hierarkiske magtrelationer, prøver man at reducere og
kompensere forskelligheden ved at fokusere på ligeværd. Det er derfor acceptabelt for en
patient at bede en læge om at foretage visse ting som at trække forhænget til side.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Bizart, forskelligt forhold til kroppen, forskellig opfattelse af “skam”.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Kollektivisme:
I det japanske samfund lægger man mere vægt på kollektivisme og gensidig afhængighed end
på individualisme. Dette kan måske forklare hvorfor patienterne ikke oplevet det som
mærkeligt at befinde sig på en gynækologisk briks med bene i bøjler, så lægerne kan iagttage
de intime dele.
Forholdet til kroppen:
Er mere reserveret i det japanske samfund. Det er ikke så sandsynligt at kvinder taler om deres
intime kropsdele, fysisk kontakt er sjældnere
(det vestlige ritual med at give hånd er erstattet af et buk, som ikke kræver fysisk kontakt).
Kontakten mellem mænd og kvinder er mere reguleret, kønsroller er mere markeret, selv i
sproget er der er der udtryksformer, der er forbeholdt kvinder og mænd.
Kommunikationsstil:
Den japanske kommunikationsstil er kontekstuel (dvs. brug af objekter, placering af møbler
som kommunikationsmidler). Man lægger mindre vægt på direkte visuel kontakt, som anses
for at være uhøflig, hvis den varer for længe. Det er acceptabelt at kommunikere gennem et
forhæng, i visse tilfælde er det at foretrække.
Opretholde en facade:
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Den japanske kommunikationsstil er mere orienteret mod at undgå at de andre bliver
forlegne. I en potentielt provokerende situation ( som at iagttage en kvindes intime
kropsdele)vil det at undgå selve muligheden for at få øjenkontakt virke beroligende ved at
opretholde begge parters facade.
Forhold til hierarki: Det japanske samfund tolererer mere hierarkiske relationer end i Frankrig.
Det forøger status af være læge, forholdet mellem læge og patient bliver derfor asymmetrisk.
Det bliver anset for at være meget uhøfligt at give en person med højre status instruktioner
(bede vedkommende om at gøre noget). De franske fokus på at simulere ligeværdig samtale er
ikke nødvendig i Japan.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Denne hændelse viser, hvor vigtig kontekstuel kommunikation er, eller hvordan placeringen af
inventar, objekter og organisering af rummet kan understøtte vigtige værdier og normer
knyttet til krop, kommunikation, kønsroller og høflighed. En mere subtil fortolkning er knyttet
til to forskellige forhold til kroppen. På et overfladisk plan er det japanske samfund mere
restringeret og reserveret (med flere regler og tabuer). Med hensyn til kroppen er der mindre
fysisk kontakt, mere tildækning, flere hygiejneregler. I vestlige kulturer som den franske er der
også tale om rituel afstand til kroppen, som når vi skjuler kropslige lyde (bøvs og prut). I begge
kulturer er der et krav om at skjule kroppen, men midlerne er helt forskellige. I Japan
foretrækker man at skjule de intime kropsdele fysisk med et forhæng, mens man i vesten
mildner iagttagelsen ved hjælp af en introducerende samtale mellem læge og patient, hvor
iagttagelsen af kroppen bliver en mere sekundær aktivitet.
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6. “ROMA KONSULTATION”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Élan Interculturel
Registreringsdato: 26. marts 2016, Paris
Nøgleord
Individualisme / kollektivisme
Familie
Medicinsk rum
Kommunikation

Fortællerens professionelle status
Læge

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
“Jeg var en ung læge og blev kaldt til skadestuen for at tage imod en ung mand, 16 år, som
havde stærke mavesmerter. Han kom fra en Roma baggrund. Jeg bad hans familie om at vente
udenfor, men de nægtede. Så fire mennesker var sammen med ham i et lille
undersøgelsesrum. Hver gang jeg spurgte ham om noget, var det faderen, som svarede, mens
moderen stønnede. Jeg ved ikke hvem de to andre var. Det var svært at undersøge ham og jeg
blev lidt nervøs.
Jeg bad familien om at vente udenfor. Alle kiggede på faderen og afventede hans beslutning.
Jeg måtte så forhandle med ham og forklare at jeg forstod hans bekymring men jeg måtte
undersøge sønnen i fred og ro .
Til sidst accepterede han og de ventede alle sammen udenfor.”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortæller:
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Mand 24 år, fransk, katolik, i afsluttende praktik på hospital
Patienten:
Ung mand, 16 år, tilhører romasamfundet.
Patientens familie:
Forældre og to yderligere personer. Fortælleren kender ikke deres relation til patienten. Han
tror de tilhører samme gruppe, som faderen tilsyneladende er leder af.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen fandt sted på et almindeligt hospital i Val d’Oise , som er en forstad til Paris.
Lægen var den eneste vagthavende på afdelingen. Det var første gang at han skulle behandle
et medlem ag romasamfundet.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
“Jeg var nervøs, jeg kunne ikke koncentrere mig om at vurdere patientens situation på grund
af alle personerne omkring ham. Først bad jeg dem om at vente udenfor, men det nægtede de.
Så opfordrede jeg dem igen med højere stemme, men det lykkedes ikke. Så fandt jeg ud af,
hvem der bestemte i gruppen og så forklarede jeg ham, hvorfor jeg skulle være alene for at
undersøge patienten ordentligt.”

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Adfærd på et hospital:
Når vi er på hospital, er vi rolige og stille, det medicinske rums funktion er helbredelse. Dette
gælder især for medicinske samtaler og undersøgelser.
Nødvendigt at tilpasse sig den institutionelle kultur:
Ifølge fortælleren bør man finde ud af, hvilken adfærd er passende i en given situation.
Interkulturel bevidsthed – behov for at tilpasse sig andre:
Den professionelle må mobilisere sine ressourcer for at tilpasse sig eventuelle kulturelle
forskelle – prøve at forstå situationen og derefter vælge en handlingsstrategi. At tilpasse sig
andre vil sige at prøve at forstå deres regler eller kulturelle referencerammer.
Lægens mission og ansvar:
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Lægens mission er at undersøge patienten og vurdere sygdommens alvor for at kunne
tilvejebringe den bedst mulige behandling.
Autonomi, selv-bestemmelse og individualisme:
Da den unge man der 16 år, burde han være I stand til at svare på lægens spørgsmål.
Fortrolighed:
Når familien er med en ung til læge, plejer lægen at bede forældrene vente udenfor, så hun
kan føre en fortrolig samtale med den unge. Undertiden kan lægen få værdifuld information i
denne samtale.
Professionel identitetstrussel:
“Jeg havde brug for at foretage en undersøgelse i fred og ro uden familie og venner; de
distraherede mig og fyldte rummet.” Lægen har brug for ro for at kunne koncentrere sig.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Negativt og stressende

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
1) Kollektivitet:
Romaerne lægger stor vægt på den udvidede familie. Identifikationen med fællesskabet er
vigtigere end personlig selvstændighed. Den sociale organisation er baseret på den udvidede
familie, som danner ramme for sociale og personlige relationer. Når en person bliver syg, er
det hele familien, som ledsagerpersonen. De beslutninger, en person tager vedrørende sit
helbred, er stærkt påvirket af den udvidede familie. Dette gør forholdet til sundhedssystemet
mere komplekst, idet det ikke længere er et forhold mellem systemet og en enkelt person; det
angår systemet, den enkelte og den udvidede familie. Dette forhold har meget synlige
virkninger som tilstedeværelsen af mange familiemedlemmer på klinikkerne, hvilket mange
andre opfatter som meget generende. Den udvidede familie har ofte en meget klar forestilling
om, hvordan den enkelte liv skal være.
2) Behandling / hospitalsrummet:
Hospitalsrummet er koldt og det fremmer ikke helbredelse. Helbredelse har brug for varme og
liv, det er fællesskabets tilstedeværelse og omsorg, som skal tilvejebringe denne varme.
3) Patriarkat:
Traditionelt er de fleste romasamfund patriarkalske og dette kunne forklare faderens
autoritet.
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4) Eksternalisering af følelser:
Eksternalisering af følelser er i højere grad accepteret i romasamfundet end i den
dominerende franske kultur. Det er i orden at give udtryk for sin frygt, når man er bange, det
betyder ikke at man mister anseelse.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Det er vigtigt at anerkende den bekymring og angst, som de pårørende føler. Hvis lægen have
kunnet forstå eller gætte familiens kulturelle adfærdsformer, ville det have været enkelt at
tale med gruppens leder og forklare, hvorfor de bør vente udenfor. Lave en slags aftale med
ham ved at love at informere ham om undersøgelsens resultat og om de næste skridt i
behandlingen.
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7. “GROFT SALT”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Élan Interculturel
Registreringsdato: 26. Marts 2016, Paris
Nøgleord
Rationalitet
Hygiejne
Medicinsk rum

Fortællerens professionelle status
Sygeplejerske på almindeligt hospital

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg var på vagt som sygeplejerske en varm eftermiddag. Det var besøgsdag og jeg havde en
afrikansk patient på min afdeling. Jeg bankede på døren, jeg skulle foretage en perfusion.
Familien var der og jeg bad dem gå udenfor et øjeblik. Efter lidt tøven gjorde de det. Jeg
mærkede noget under mine sko, der var strøet groft salt ud over hele gulvet.
Patienten bemærkede min overraskelse, han talte ikke så godt fransk og prøvede at forklare at
det var for at drive ånde onder væk. Jeg installerede perkussionen mens jeg tænkte på
hvordan jeg skulle rengøre gulvet, vi har strenge hygiejneregler.
Jeg følte ikke noget kulturchok, fordi jeg kendte tro og traditioner på grund af min kulturelle
baggrund. Men det var første gang, jeg mødte det på hospitalet, så det påvirkede min
professionelle identitet.
Da jeg havde sagt farvel til patienten kom en assistent ind på stuen uden at banke på. Hun har
over 10 års erfaring, er cirka 50 år og var ansvarlig for rengøringen af stuen. Hun opdagede
saltet på gulvet og råbte: ”hvad er det for noget svineri? Det er ulækkert”. Jeg følte mig meget
dårlig tilpas, patienten forstod ikke denne vrede. Situationen var ved at blive kaotisk, jeg
prøvede at lukke den ned ved, at sige at vi finder nok en løsning”.
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1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortælleren:
Er en ung sygeplejerske som er i gang med sit første arbejdsår. Hun er 23 år, arbejder på et
offentligt hospital. Hun har muslimsk baggrund, men er ikke praktiserende. Hun beskriver sig
selv som sekulariseret (“laique”) i sit personlige og professionelle liv.
Patienten:
Cirka 40 år, fra Afrika syd for Sahara, talte ikke fransk.
De pårørende:
10 familiemedlemmer fra same afrikanske land, ingen talte fransk.
Assistenten:
En kvinde på 50 år, hun har arbejdet på hospitalet i 10 år. Hun kommer fra en meget lille
landsby i Frankrig.
Forholdet mellem fortælleren og assistenten:
De har tit arbejdet sammen. Deres forhold var rent professionelt og ifølge fortælleren havde
de ikke samme professionelle kultur. Assistenten var gammeldags og behandlede generelt ikke
patienter og pårørende særlig venligt. Fortælleren beskriver hende som snæversynet og lidt
for striks.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen fandt sted på et offentligt hospital i Lyon. Patienten havde været sengeliggende
på stuen i 14 dage.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
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Hendes følelsesmæssige reaktion var mere en reaktion på assistentens holdning end på saltet
på gulvet. Hun sagde, at hun blev lidt overrasket over saltet, men hun forstod hurtigt at det
var et ritual. Ud fra sin egen baggrund vidste hun, at salt er et beskyttelsesmiddel i flere
kulturer.
Hendes første følelsesmæssige reaktion var at hun blev flov over assistentens adfærd og
holdning, som hun fandt meget uprofessionel.
Assistentens voldsomme ordvalg og tone gjorde hende vred. Desuden var hun ked af at
patienten blev behandlet dårligt. Patienten var syg og da hun ikke forstod fransk, var hun ikke
klar over hvorfor assistenten var så vred .
Fortælleren følte at hun burde beskytte patienten mod assistentens aggression ved at prøve at
forklare, hvad der skete.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Respekt for patienter:
Dette er en vigtig værdi for fortælleren, især når det drejer sig om mennesker i en sårbar
situation. Sundhedsarbejdere bør forholde sig omsorgsfuldt overfor patienterne og på ingen
made være voldelige, hverken fysisk eller verbal. At vise respekt vil i denne hændelse sige at
undlade at råbe og skrige.
Professionel identitetstrussel:
Ifølge fortælleren er en god behandling bade at give omsorg og medicin, personalet skal skabe
et positivt behandlingsmiljø. Derfor blev fortællerens faglige identitet truet af den ældre
kollega, som ikke respekterede hensynet til patientens behov.
Mangfoldighed:
Fortælleren tror at assistenten aldrig har fået kurser I mangfoldighed og respekt for andres
behov og at hun ikke har arbejdet andre steder.
Intolerance overfor fremmede:
Fortælleren fik et chok I denne situation fordi hun identificerer sig med det fremmede på
grund af sin baggrund, hun kan også forestille sig at hun selv en dag kan blive udsat for
kulturel afvisning.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Negativt
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6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Hygiejne:
For assistenten er hygiejnereglerne efter 10 år arbejde på stedet blevet noget, der ikke kan
forhandles. Hospitalets stuer skal være rene for at sikre en forsvarlig behandling.
Professional identitetstrussel:
Assistenten mener ikke at det står i hendes jobbeskrivelse, at hun skal gøre rent efter
pårørendes unødvendige svineri. Det udgør et ekstra arbejde for hende.
Healing:
Assistenten tror ikke på ritual healing , medicinsk behandling er det eneste rigtige.
Forestillinger om sygdom og behandling:
Sygdom er ikke kun et resultat af bakterier, virus og andre videnskabeligt påviselige faktorer.
Sygdom kan også forårsages af mere spirituelle faktorer. Derfor skal helbredelsesprocessen
også tage hensyn til disse faktorer, for eksempel ved specifikke rensende ritualer.
Salt:
køkken salt ,havsalt eller kosher salt – er alle blevet brugt i ritualer for at rense, beskytte og
velsigne. Saltritualer er blevet praktiseret i mange kulturer i tusindvis af år og er stadig
operative. Salt kan bruges til beskyttelse og rensning : det renser den dårlige energi og
beskytter mod skadelig energi.
7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
”Denne hændelse for mig til at tænke over, hvordan vi forholder os til mangfoldighed i det
franske sundhedssystem. Jeg tænkte på de skrøbelige patienter, som bliver udsat for
aggression fra personalets side. Mangfoldighed har som sådan ingen plads i det offentlige
sundhedssystem, vi bør være bedre rustet.”
Hændelsen viser at det er kulturchok som ikke så meget skyldes nationale/etniske forskelle
som forskellige professionelle kulturopfattelser.

48

8. “MOBILTELEFONER”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Èlan Interculturel
Registreringsdato: 26. marts 2016, Paris
Nøgleord
Fordomme, diskrimination
Kontekstuel kommunikation

Fortællerens professionelle status
Medicinsk Ph.d. studerende

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Da jeg indsamlede materiale til min Ph.d. om diskrimination, interviewede jeg en læge på et
offentligt hospital. Afdelingen tager sig af kriseintervention for udsatte grupper”.
Lægen fortalte, at det chokerede ham, at indvandrerne har high tech telefoner: “Der er nogen,
man har mere sympati for and andre og nogle vil udløse en negativ følelse, fordi de har bærbar
pc, high tech mobiltelefon samtidig med at de beder den franske stat om hjælp. I virkeligheden
har de slet ikke brug for hjælp.”
Der er helt klart tale om stereotypi, han glemmer at mobiltelefoner er deres eneste middel til
at holde kontakt til deres hjemlande. Alle indvandrere er heller ikke ekstremt fattige.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Der er to personer i hændelsen. Deres forhold er godt og fortælleren beretter at interviewet
foregik i en god atmosfære.
Intervieweren:
Kvinde, 33 år ateist, fransk, studerende og aktiv i hospitalsvæsenet i 10 år, hvid hudfarve.
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Lægen:
Kvindelig læge, cirka 40 år, hvid hudfarve.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Interviewet fandt sted på lægens kontor og varede en time. Det indgik i fortællerens Ph.d.
Lægen arbejdede på en speciel afdeling, som tog sig af udsatte i krise.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren fik et chok, fordi lægens udsagn om mobiltelefoner var i modstrid med hendes
omsorgsfulde omtale af patienterne. Hun virkede til at være en meget omsorgsfuld læge og
det er overraskende, at hun tænker så stereotypt at hun anser folk med high tech telefoner
for at være velhavende.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Ingen diskrimination:
Ifølge fortællerens kulturelle synspunkt bør en sundhedsarbejder, som arbejder på denne
specielle afdeling med mange fremmede patienter, ikke have den slags fordomme. Hendes
fordomme kunne føre til en uprofessionel holdning og ligefrem til diskrimination.
Hun værdsætter ligeværd og ikke-diskrimination og mener at fremmede, som søger hjælp,
ikke bør ses ned på fordi de har nyere mobiltelefoner, da det er deres eneste middel til at
holde kontakt med hjemlandet. Dette tankesæt kan føre til diskriminerende og uretfærdig
holdning over for indvandrere, når de ikke passer ind i fastlåste ideer om, hvordan udsatte
mennesker skal være og hvad de kan være i besiddelse af.
Ideen om mobiltelefonen som kommunikationsmiddel:
For indvandrere er telefonen et middel til at overføre de penge, som de har brug for på deres
rejse. De bruger ikke kun telefonen til at kommunikere med smuglerne, de skal også kunne
bruge google translate til at kommunikere med mennesker i de lande, de møder. Endelig er
telefonen et middel til at holde forbindelsen med deres familier.
Telefoner er blevet et must i dagliglivet, selv børn har en.
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5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Et meget stigmatiseret billede af fremmede patienter gør, at fortælleren har et negativt
indtryk af lægen.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Telefonen som et tegn på velfærd:
I dag findes der meget dyre telefoner. Mange køber den nyeste model som statustegn.
Ideen om indvandrere som snyltere:
Tanken om telefonen som et luksusprodukt for velhavende støder mod stereotypien om
indvandrere, som søger hjælp. Lægen kan ikke forstå, hvorfor en person, som har råd til en dyr
telefon, ikke selv kan betale for lægehjælp.
Indvandrere som havende lav socialstatus:
Der er en gængs forestilling om at indvandring har økonomiske grunde. En indvandrer er en
person, som udelukkende søger at forbedre sin økonomiske situation.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Hændelsen viser, at der er stereotypier og fordomme I sundhedssektoren.
En fordom er at indvandrere og flygtninge er fattige mennesker. Derved overser man
kompleksiteten i denne gruppe.
Hændelsen viser også hvordan manglen på iagttagelsesevne kan bidrage til at opretholde
fordomme. Lægen arbejder til daglig med flygtninge og indvandrere uden at bemærke deres
brug af telefoner.
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9. “ET BARNS DØD”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Èlan Interculturel
Registreringsdato: 26. marts 2016, Paris
Nøgleord
Børns død
Begravelsesritualer
Fortællerens professionelle status
Socialhjælper på et hospital

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Da jeg var i praktik på et hospital blev jeg overrasket over en familie. Et barn på fem måneder
døde og familien kom til kapellet med kager og drikkevarer, som om de skille til fest. Familien
bestod af cirka 70 personer. Forældrenes tøj var hvidt, gæsterne var i gult og rødt. Der var
også en buddhistisk munk med. Jeg blev berørt af situationen og undrende mig over deres
kultur”.

1. Elementer i situationen – aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Socialarbejder:
I praktik på et hospital. Fransk kvinde i 20’erne, hun har ikke været I udlandet. Hun er ikke
praktiserende katolik, har ingen erfaring med asiatiske kulturer.
Familien:
Der er ikke ret megen viden om familien, en af forældrene har vietnamesisk baggrund. De
øvrige så ud til at have samme kulturelle baggrund (ansigtsform, hud og hårfarve).
Vietnamesere i Frankrig:
Der er 350.000 mennesker med vietnamesisk baggrund i Frankrig grundet kolonihistorien (
fransk indokina). De fleste var studerende eller iværksættere og der var ikke store problemer
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med deres integration i det franske samfund, de er fordelt i forskellige socialklasser. Billedet af
vietnameserne i det franske samfund er ikke negativt præget.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på hospitalets kapel. Det døde barns familiemedlemmer ankommer
med kager og drikkevarer. Forældrene er klædt i hvidt, gæsterne i orange og rødt. Der var en
buddhistisk munk med.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
“Jeg følte mig utilpas og usikker overfor familien. Jeg ville ikke deltage i en tradition, jeg ikke
kendte, jeg trak mig tilbage. Senere har jeg spurgt kolleger om de kunne forklare, hvad jeg så”.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Begravelse, sorgritualer:
I det moderne vestlige samfund er døden livets afslutning, for ateister er det en definitive
afslutning. Det eneste, som er værre, er når børn dør, fordi barnet repræsenterer ens egen
kontinuitet ud over døden. Sorg er tristhed over den endelige adskillelse.
Man forventes at sørge over tabet, det er ikke accepteret at feste. Det ville implicere mangel
på respekt for den døde. Man forventes at være iført sort tøj. Lyse farver ville signalere glæde
og mangel på respekt. Mad og drikke kan indgå i gravøl, men dette finder sted et andet sted
end kapellet. Man kan ikke have mad og drikke samme sted som den døde krop, det virker
forkert.
Individualisme:
I Frankrig er begravelsen åben for venner og bekendte, men man våger over den døde i en
mindre kreds.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Negativt fordi de ikke respekterer den døde
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6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Farver:
Traditionelt har sørgende familiemedlemmer hvid tøj på, hvid forbindes med renhed og død.
Orange bæres af munke. I denne hændelse er orange måske forbundet med et lille barns død.
Gensides afhængig / kollektiv tendens:
Som del af en kollektiv orientering, skal vigtige begivenheder fejres og deles med fællesskabet.
Døden som et trin, ikke en slutning:
Døden opfattes som en ny begyndelse (reinkarnation). For at hjælpe den dødes sjæl afsted i
fred, må familien holde deres sorg for sig selv. Fred og afklarethed er væsentlige i en
buddhistisk begravelse.
Dårlig og god død og ofringer:
Den vietnamesiske tradition skelner mellem god og dårlig død. Et lille barns død kan kun være
en dårlig død, forsaget af onde ånder. Onderne skal pacificeres ved at tilbyde dem mad og
drikkevarer.
Akkulturation:
Traditioner og kulturelle skikke må ofte tilpasses til værtssamfundet. Disse transformationer
forklarer, hvorfor traditionerne ikke udføres nøjagtigt efter den oprindelige koreografi.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Sorg og begravelsesskikke og traditioner varierer i forskellige kulturer, men de udgør meget
vigtige ritualer i alle kulturer. Ritualerne er præget af betydninger, som kun kan tolkes og
forstås ud fra den pågældende kulturs referencerammer. Mennesker fra en kultur synes ofte
at andres ritualer er uhyggelige. I den vestlige verden er døden et stort tabu og det er
vanskeligt at forstå ritualer, hvor den døde virker forbundet med de levendes verden.
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KRITISKE HÆNDELSE

UNGARN
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10. “ARABISK FAMILIE MED LILLE DRENG”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Artemisszió
Registreringsdato: 2016 Marts
Nøgleord
Medicinske rum
Familie
Børneopdragelse
Indvandrer
Medicinsk behandling

Fortællerens professionelle status
Paramediciner

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg bringer en arabisk kvinde med mavesmerter til skadestuen. Jeg tilkalder en kvindelig læge
og sygeplejerske, fordi vi har fået at vide at en arabisk kvinde ikke kan blive undersøgt af en
mand. Jeg kan ikke overtale hendes mand til at blive udenfor med deres lille søn på 3år. De
bliver inde i undersøgelsesrummet, drengen begynder at løbe rundt over det hele, moderen
prøver ikke på at stoppe ham. Vi bad hende holde på ham så han ikke forstyrrer os i vores
arbejde. Hun sagde noget til ham, men det ændrede ikke noget. Vi prøvede at forklare
faderen, at det kunne traumatisere den lille dreng at se, at vi stikker moderen med en nål og
han kan forårsage skader ved at skubbe til os. Manden lod som om han ikke have hørt os, vi
kunne have tilkaldt vagten, men det ville have taget tid og der var mange patienter som
ventede. Det generede os en del. Vi kunne have nægtet at behandle hende, kunne true med at
hun ikke engang ville få noget smertestillende før de gik med til et kompromis, men vi orkede
det ikke, vi ville bare have det overstået”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Paramediciner:
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Kvinde i 40’erne, lang erfaring, lavere middelklasse, født på landet, for nylig flyttet til Budapest
med mand og 3 børn, ungarsk som modersmål, engelsk elementært niveau.
Patienten og patientens mand, der er en mand i 30’erne, “Arabisk” = Iransk, betyder persisk i
virkeligheden. Ingen andre oplysninger om ham. “Velklædt”, taler arabisk og dårligt engelsk.
Dette er en professionel situation, en undersøgelse af en ambulant patient. Patienten ses sikke
som en individuel personlighed, kun som en patient. Hun og hendes mand har kun et træk –
de er anderledes (”arabisk”).
Der er ikke meget til fælles mellem paramedicineren og ægtemanden ud over deres
momentane roller – sundhedsarbejder og familiemedlem til en patient – som danner en
ramme for deres møde.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder stred I et undersøgelsesrum – et velkendt miljø for den professionelle, et
fjendtligt og truende miljø for patienten og hendes mand. Patienten sidder ned, manden står
op (der er kun en stol). I rummet er der desuden en kvindelig læge, en kvindelig sygeplejerske
og en kvindelig paramediciner.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Frustration, irritation, “sikken en dårlig opdragelse!” – tænker hun – “de forstyrrer
behandlingen”; de udviser manglende respekt for personalet, som føler at de mangler
autoritet. Opgivelse; der er ingen løsning, ”lad os bare blive færdige”.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Undersøgelse (og behandling):
Der er et specielt rum dertil, undersøgelsesrummet – det er et professionelt rum, hvor der kun
kan være det professionelle personale og patienterne. Dette rum er uegnet for børn. De
udfører meget professionelt arbejde, som kræver ro og præcision. Undersøgelse (og
behandling) er en privat sag for patienten; ingen andre har noget at gøre med denne proces.
Patienter:
De forventes at efterlade deres sociale identiteter hjemme, derfor er deres køn ikke relevant,
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ligesom lægens køn ikke er relevant.
Arabiske kulturer:
Undertrykker kvinder, fratager dem deres frihed. Mandens tilstedeværelse beviser dette.
Hans manglende reaktion på barnet:
Føles som en provokation, et udtryk for hans arrogance, manglende respekt for den
professionelle.
Barnet:
En plage og en forhindring

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Negativt, baseret på manglende viden om hans identitet.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne
medføre den adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Familien:
Er en basal social enhed, konen kan ikke være alene i en krisesituation, det ville være det
samme som at forlade hende, nægte hende støtte, være fejt. Det er ikke nødvendigt at
have barnet med, men der er ikke nogen, der kan passe ham. Det er ikke så slemt at han
er der, for sygdom er en naturlig del af livet ligesom fødsel og død. Børnene tager
naturligt del i disse begivenheder.
Situationen:
Han får at vide, at han skal sørge for at barnet ikke forstyrrer behandlingen. Han forstår
ikke, hvorfor personalet ikke har tillid til ham.
Mistanke om fordomme:
Han føler sig mere og mere nervøs, fordi han mærker den stigende fjendtlighed overfor
dem. Han tror det skyldes at de er udlændinge.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den
sundhedsfaglige praksis
Personalet troede, at de var parat til at håndtere det anderledes – de var forberedt på,
at håndtere en kvindelig orientalsk patient, men de var ikke forberedt til at håndtere
yderligere vanskeligheder. Det er godt at forestille sig visse kulturelle mønstre, men
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dette fritager ikke for at foretage en ny analyse hver gang.
Hvis mennesker tror, at de mister respekt, bliver de mindre kreative til at finde nye
løsninger.
Det er ok at være forlegen.
Check en ekstra gang om en fremmed forstår budskabet. Det er ok at se bort fra regler
for at løse en usædvanlig konflikt. Der skal være klar udmelding om de regler, som ikke
kan brydes.
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11. “BABY DRIKKER GIFT”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Artemisszió
Registreringsdato: 2016 Marts
Nøgleord
Medicinsk kommunikation
Klasseforskel
Børneopdragelse
Roma

Fortællerens professionelle status
Paramediciner

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”VI er i en lille by ved Budapest. Et barn på 2 år drak reagensmiddel. Ambulancen blev tilkaldt.
Da vi ankom til huset var det en ruin. Kvarteret var fuld af mennesker.
Barnet leger roligt. Vi spurgte forældrene (en roma mor, en hvid ungarsk far – han var lige
kommet hjem fra arbejde).
De var uansvarlige, de skulle have passet på barnet, som næppe kunne gå. Vi tog ham med til
hospitalet. Før vi tog afsted skulle jeg snakke med forældrene, for at finde ud af, hvad der var
sket. Moderen var cirka 18 år og lignede et stort barn”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Paramediciner:
Mand, cirka 30 år, bor i Budapest, middelklassebaggrund, 10 års professionel erfaring, ugift,
barnløs.
Mor cirka 18 år:
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Roma, bor sammen med sin partner (ungarer, ikke roma) og en udvidet familie, et barn, bor i
en lille by.
Det vides ikke, hvor hun stammer fra, ingen officiel beskæftigelse, underklasse
(synlig fattigdom). Det vides ikke om manden arbejder.
Den professionelle er en mand, dobbelt så gammel som pigen, han er hvid ungarer, medlem
af majoritetssamfundet, han skal bistå den “uansvarlige“ mor. De har ikke meget til fælles,
ikke en gang problemet med barnet, fordi barnet er stille og roligt da ambulancen ankommer.
De to hovedpersoner oplever hinanden som radikalt forskellige. Relationen er både fjern og
hierarkisk, den professionelle har overtaget på alle planer (med undtagelse af at han opholder
sig i familiens intimsfære).

2. Elementer i situationen - kontekst
Situationen finder sted hos en familie, hvor ambulancen trænger sig på, selv om den var
tilkaldt. De professionelle stiller spørgsmål, undersøger barnet og stedet. Barnet virker ok,
men bliver taget med til observation. Faderen tager med barnet, moderen bliver hjemme, men
før ambulance kører, må hun høre på de professionelles reprimander, fordi hun var alene med
barnet, da det skete (hun blev spurgt, hvad der skete og hvad hun gjorde: hun gav barnet vand
at drikke og bad derefter familiemedlemmerne ringe efter en ambulance). Faderen kom hjem
nogenlunde samtidig med ambulancen. Huset er forfaldent, indlysende fattigdom.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Medlidenhed, foragt, irritation. Frustration over at moderen tilsyneladende ikke forstår, hvad
han siger. Også overraskelse over at ingen tilsyneladende er traumatiseret – ikke engang
barnet.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Omsorg for børn:
Et barn skal altid overvåges og beskyttes, fordi det er sårbart og kan udsætte sig selv for farer.
En omsorgsfuld forælder ved dette og vil kunne beskytte barnet effektivt. Beskyttelse betyder
også at organisere hjemmet således at barnet ikke kan få fat i farlige stoffer.
Et hjem:
Skal være velorganiseret og ordentligt. Det er tegn på en kompetent forælder. Et hjem i kaos
afspejler uorden og potentielt tilstedeværelsen af problematiske mennesker.
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Forældrerolle:
Der er en alder som er passende for at få børn (i hvert fald ikke før 18 år), det er et bevidst
valg for to mennesker, som er modne nok til at påtage sig ansvaret for at opdrage børn. Det er
et tegn på uansvarlighed at få børn for tidligt eller under dårlige økonomiske forhold. Meget
tyder på at dette par er uansvarlige.
En familie:
Udgøres af en far og en mor og et barn. Forældrene deles om ansvaret for at opdrage barnet.
Andre er ikke kompetente.
Situationen:
Barnet er i fare, selv om han ikke viser tegn på at være syg. Han må tages med på hospitalet til
observation.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Negativt, nedladende, bebrejdende.
6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
En familie består af et antal personer, de ældre har autoritet over de yngre. Alle voksne deles
om ansvaret for at opdrage børn.
Opdragelse:
Et barn opfattes som være beskyttet så længe det er i det familiære rum. Det har ikke brug for
yderligere beskyttelse, det har en vis autonomi.
Situationen:
Barnet var momentant i fare, er det ikke længere fordi han ikke udviser tegn på at være syg.
Da ambulancen kommer, er den ikke nødvendig og paramedicineren laver et stort show bare
for at vise sig.
Billedet af ”Den Anden”:
De opfører sig arrogant, holder foredrag og lægger op til at ”vi” eller ”jeg” er forkerte. Måske
er de racister? (Når de professionelles autoritet afvises ud fra ikke-faglighed og racisme, vil
deres råd ikke blive fulgt).

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
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Hoverpersonernes kulturelle linser gør, at de kun kan se hinanden som fremmede. I sådanne
situationer kan den professionelle bevidst gøre noget for at mindske afstanden. Det kunne
hjælpe at anerkende at den anden person på sin måde er en god forælder.
Moderen tilkaldte dog ambulancen. Her optrådte hun ansvarligt. Den professionelle forholder
sig mere moraliserende end rådgivende (du er en dårlig forælder, jeg skal lære dig at blive
bedre), det er vanskeligt at kunne væk fra den tone, den hører til personligheden, det kræver
selvrefleksion og en bevidst anstrengelse at komme ud over eller mildne den.
Et udpræget social hierarki skaber ikke mulighed for et patroniserende blik, som den
professionelle må være bevidst om.
Det er vigtigt at henvende sig til den rette person i et andet social miljø. Et individualistisk
udgangspunkt står tit i vejen for at anerkende relationerne i en udvidet familie, som står o
modsætning til idealet om en kernefamilie, som findes i et middelklasse storbymiljø i
modsætning til den udvidede familiemodel, som findes i landlige og fattige samfund.
Formålet er ikke at ”straffe” den dårlige mor, men at sikre sig at der bliver taget fornuftige
forholdsregler i huset for fremtiden.

63

12. “C SOM C”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Artemisszió
Registreringsdato: 2016 Marts
Nøgleord
Fordom
Minoritetsidentitet
Medicinsk kommunikation

Fortællerens professionelle status
Læge

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Engang blev der klaget over mig. Det var en sag om kunstige nyrer. Der står et stort C på
dialyseapparatet. Det betyder hepatitis C, som er en meget smitsom sygdom. Vi have en
sigøjnerpatient (“Cigány” på ungarsk). Han klagede over at blive diskrimineret, fordi der stod C
på apparatet”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Læge, kvindelig, i 40’erne, gift, 2 børn, født i Székesfehérvár, bor i Budapest, højere
uddannelse, 10 års erfaring på samme hospital, Ungarsk (med armensk baggrund)
Hendes mand er universitetsprofessor
Patient, mand, Roma, i 50’erne, Der vides ikke andet om ham
De to personer kender ikke hinanden og har ikke noget til fælles (den professionelle kender
ikke til patientens sociale identitet). Majoritets-minoritets sondringen adskiller dem.
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2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på en hospitalsafdeling, hvor patienterne tit er stressede på grund af
behandlingsulemper. Patienten ligger på en stuer med andre patienter, men det er kun hans
udstyr, som er mærket med et C. Den sociale kontekst udgøres af et stort skel mellem
majoriteten og romaminoriteten (hændelsen fandt sted efter en serie af såkaldte roma-mord).
Dette skel er blevet udvidet efter regeringsskiftet, som medførte en dramatisk forværret
økonomisk situation for den tidligere arbejderklasse. I mange områder er der blevet indført
tiltag med officiel diskrimination mod romaer.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Føler sig chokeret fordi konflikten kommer som en total overraskelse. Hun føler sig
uretfærdigt behandlet ved at blive angrebet uden grund. En følelse af total irrationalitet
(irritation).

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Medicinsk procedure:
Den professionelle koncentrerer sig om den korrekte medicinske procedure. Dialysen er rutine
for hende.
Bogstavet C har en klar funktion og betydning:
Det advarer om mulig smitterisiko. Det er en internbetydning for personalet, det er ikke
nødvendigt at informere patienterne om denne betydning.
Roma:
Hun er ikke klar over at bogstavet C kan have en anden betydning, da hun ikke har nogen
diskriminerende holdning til romaer. I hendes referenceramme har ”roma” ingen relevans for
behandlingen. Hun ignorerer eller tager ikke hensyn til patientens minoritetsidentitet.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Før hændelsen tænker hun ikke noget specielt om patienten. Efter hændelsen er hun såret og
forvirret, hun opfatter ham som en irrationel, aggressiv person som fremprovokerer ballade.
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6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
For patienten betyder dialysen ydmygelse og fysisk smerte. Han befinder sig blandt ikke-roma
patienter og ikke-roma personale. Han er på vagt overfor racisme og diskrimination. Bogstavet
C kan kun betyde “Cigány” (sigøjner), det er ikke søgt fordi C bruges i sådanne sammenhænge.
For eksempel findes der en Radio C. Han regner med at få en dårligere behandling som
sigøjner, han forventer sig det værste.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
I en større sammenhæng bestående af institutionaliseret og generaliseret racisme kan
minoriteter ofte udvikle en overdreven sårbarhed. Det er vigtigt at professionelle kender til
truede identiteters protektive identitetsstrategier således, at de bedre kan forudse og
foregribe potentielle konflikter.
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13. “KYLLINGESTEG TIL BEDSTEMOR”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Artemisszió
Registreringsdato: 2016 Marts
Nøgleord
Familie
Individualisme
Mad
Medicinsk rum
Roma

Fortællerens professionelle status
Sygeplejerske

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
En romafamilie har lejet en VIP stue. Bedste, som er en kvinde i 40’erne, er patienten.
Hele familien slår sig ned på stuen. Der er kun tilladt 2 besøgende, men det er umuligt at tale
med dem om det. Lige meget hvor mange gange det blev sagt, ville de ikke acceptere det.
Bedste skulle opereres for galdesten, så hun måtte ikke spise aftenen før operationen, men
alle var i tvivl, om hun ville rette sig efter det. Familien kom med alt muligt mad til hende. ”Lad
hende dog spise en lille mundfuld, for eksempel af kylling med paprika”.
På selve operationsdagen var hele familien inde på sygeplejerskernes kontor: “Bedste skal
opereres, tag hende først”. Tidligere havde de tvivlet på, om sygeplejersken havde givet hende
et afføringsmiddel i stedet for den korrekte medicin. Bedste var planlagt som nummer to på
operationslisten. Men da de betalte for stuen og for lægen, skulle Bedste have den bedste
behandling og derfor komme først.
Efter operationen: ”Hun er så syg og jeg forsømmer hende, når jeg passer de andre patienter.
Det er en VIP stue, men der er ingen VIP sygeplejerske, jeg har ligeså mange patienter som de
andre sygeplejersker. Bedste er rolig, hun vil helst sove, men familien forstyrrer hende. De
bruger hendes ilt og koloniserer sengen, hvor de sidder og spiser frokost ved siden af den
opererede patient”.
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1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Aktører:
Sygeplejerske; ung kvinde, rumænsk baggrund, lige startet
Roma familien; 10-15 familiemedlemmer, mænd og kvinder, alle aldersgrupper
Social status:
Tydeligt velhavende Roma familie
Som professionel har sygeplejersken højere status og hun repræsenterer hospitalets normer.
Som ungarer har hun højere status end romaerne, men som indvandrer tilhører hun også en
minoritetsgruppe og socioøkonomisk er hun lavere placeret end dem. Forskellene mellem
dem er større end lighederne og det uklare hierarkiske perspektiv skaber en situation, hvor
alle kæmper for at få kontrol. Det eneste potentielt fælles berøringspunkt består i at alle er
interesseret i at det går Bedste godt.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på et hospital, som har bestemte institutionelle regler. Disse giver
mulighed for at betale for ekstra service (enestue), men disse ekstra servicer inkluderer ikke
en særlig professionel behandling. Generelt er der en gensidig mistillid og fjendskab mellem
romaer og ikke-romaer, begge repræsenterer ”Den Anden” for hinanden.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Sygeplejersken går i panik, fordi hun har et fagligt ansvar for behandlingen og hun føler at
familiens adfærd udsætter patienten for fare. Hun bliver forvirret, fordi familien ikke
respekterer reglerne. Hun føler sig også frustreret, fordi hendes professionelle kompetence
betvivles. Hun føler sig inkompetent, vred, bekymret og udmattet fordi hun ikke kan påvirke
familien. Hun føler sig også ydmyget og truet
(de klagede over hende til hendes leder). Hun ønsker at gøre et fagligt godt arbejde, men føler
at hun ikke gør det.
4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
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Hospitalets regler er rationelle; de bygger på patienternes behov. Som professionel ved
sygeplejersken, hvad der er godt for patienterne. Hun ved også, at det er en konfliktsituation.
Grund; familien ønsker at få specialbehandling, fordi de har betalt for det – men de har ikke
ret til andet end en enestue. Antallet af besøgende romaer svarer til forventningerne; de er
mange, højtråbende og urolige, kort sagt truende. De svarer også til et billede af ”ny-rige”. De
tror, de har ret til at få alt, fordi de har penge. Hvis der er en konflikt, så er det en alt eller intet
situation. Kun en af parterne kan vinde – og sygeplejersken skal vinde, fordi hun
repræsenterer hospitalet og er ansvarlig for patienten.
Sundhed og sygdom:
Sygdommen befinder sig i patientens krop. Den skyldes en forstyrrelse, som skal genoprettes
med medicinsk hjælp. Dertil er ro og sterilitet nødvendig.
Galdestensoperation:
En rutine. Familiens adfærd skaber komplikationer.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc..
Ret negativt, selv om sygeplejersken anerkender, at familien tager sig af patienten.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Enhver sygdom er potentielt dødelig. Bedste er i livsfare i fjendtlige omgivelser (hospital). De
bevæbner sig i forvejen mod diskriminering og nedladenhed og de betaler en ekstra pris, så de
kan få den behandling, som de er berettiget til. På grund af mistanken om diskrimination, tror
de at de bliver behandlet dårligt, de er ikke klar over, at de kræver ekstra opmærksomhed. For
dem er det blot normalt.
Sygdom betyder, at en orden går i stykker. Både socialt og fysisk. Hele familien deltager i
genoprettelsen af orden. De ved, hvad der er godt for Bedste. Spisning er sundt, kylling er nok
hendes livret, det viser at de elsker hende og det er godt for hendes helbred.
Definition af situationen. Konflikt; Bedste er i livsfare, hun får ikke den behandling, hun er
berettiget til og behøver. Hun får en modvillig behandling af et fjendtligt personale. Det er en
alt eller intet situation og de må sørge for den omsorg, som hospitalet ikke yder.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
69

Der er en konfliktuel kamp mellem familien og personalet, selv om de har samme mål. De
ønsker, at patienten skal få det bedre. Ofte vil man i sådanne situationer fokusere på regler og
procedurer i stedet for at finde en fællesnævner. I denne sag er det let at finde
fællesnævneren. Det svære er at få det kommunikeret til familien. Det er ikke let for de
professionelle at kommunikere med familien. Fra starten er det en del af problematikken, at
sygeplejersken opfatter dem som en masse. På hospitaler repræsenterer familien en
kontekstrig, kollektivistisk kultur i en kontekstfattig, individualistisk arena. Denne kløft kan der
bygges bro over ved at skifte kommunikationsstil (tage Bedste i hånden og forsikre familien
om at hun er i gode hænder) og ved at identificere den person i gruppen, som kan
repræsentere hele gruppen.
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14. “DEN BEHÅREDE PATIENT”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Artemisszió
Registreringsdato: 2016 Marts
Nøgleord
Krop
Køn
Renhed/renlighed
Medicinske procedurer

Fortællerens professionelle status
Sygehjælper

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Der er en patient, jeg husker godt da jeg arbejdede hos hudlægen. Han var udlænding, i
30’erne. Da han kom ind på klinikken, var han forvirret, han forstod ikke, hvad der forventedes
af ham. Jeg bad ham klæde sig af, men han kom ikke frem, før der kom en mandlig læge.
Hverken hans undertøj eller adfærd var ”europæisk”. Han kropshygiejne var heller ikke
“almindelig”. Han havde været sammen med en prostitueret, hans behårede krop var fuld af
lus, Vi havde virkelig forskellige forventninger. Hans holdning til behandlingen var ikke til at
forstå for os (læge, sygeplejerske , hjælper)”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Sygehjælper:
Kvinde, ungarsk, i starten af 20’erne, bor i Budapest
Hører til middelklassen
Hendes modersmål er ungarsk, hun har engelsk som andetsprog
Hun er ikke praktiserende kristen
Patient:
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Mand, indvandrer i 30’erne, hans officielle status er ukendt. Syrisk oprindelse, vides ikke
præcist hvor. Han taler arabisk, religion og profession kendes ikke. Ser ud til at tilhøre højere
mellemlag
Næsten alt i deres sociale identitet skaber afstand mellem personerne. Det eneste, som kan
føre dem sammen, er deres alder, men det kan også udgøre et problem, fordi det konverterer
en professionel situation til en potentiel ubehagelig personlig situation. Det implicitte hierarki
kan også skabe spænding. Den professionelle situation placerer sygehjælperen i en
dominerende position, dertil kommer
lokal-fremmed hierarkiet, som måske ikke
korresponderer med klassetilhørsforhold. Hvis manden mener, at han tilhører en højere
position, kan det forstærke ydmygelsen.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på en klinik. I starten er sygehjælperen alene med en kvindelig
sygeplejerske, derefter tilkalder hun en læge. Patienten klæder sig af bag et forhæng, han
kræver at få en mandlig læge, men hun opfordrer ham til at komme ud og tale med hende.
Det er meget generende for hende, at han nægter. Hun har et negativt indtryk af ham, hans
krop er dækket af et tykt hårlag og hårene er fulde af lus.
Hændelsen indtraf før indvandringen gav anledning til panik i Ungarn, men allerede dengang
var ungarerne ikke særlig åbne overfor indvandrere.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Første indtryk: Han er ikke normal. Chokeret, frastødt, vrede, usikkerhed, frustration

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Sundhedssystem, professionelle regler: Patienter skal samarbejde. Alle skal tilbydes den
samme behandling. Sproget skal være ungarsk. Patienten skal kende procedurer og indordne
sig under dem.
Situationen: ”Dette er en professionel situation. Jeg er en ung professionel, jeg skal følge
klinikkens procedurer. Dette er et professionelt problem, som skal løses”.
Konsultation: Alle bør vide, hvordan det foregår. Hvis en patient ikke gør, som det forventes,
er det med vilje ( n manglende samarbejdsvilje).
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Kroppen, skamfuldhed: Dette ville være en rutinesag, hvis manden ikke skabte problemer. Det
er helt normalt, at en patient klæder sig af inden undersøgelsen. Skamfuldhed hører ikke til i
en professional sammenhæng.
Kønsroller: Hun kategoriserer patienten som en muslimsk mand – dvs. at han må formodes at
have negative holdninger til kvinder. Hun kan tænke, at hans adfærd skyldes at hun er kvinde.
Tykt lag kropsbehåring: Er animalsk. Lusene forøger dette indtryk. Prostitutionsbesøg er
moralsk forkasteligt, urent. Hun kan tænke, at lusene er en salgs fortjent straf (han fortjener
det).
Billedet af den anden som uren: Markeret af stærke ord “ikke almindelig hygiejne”, “ikkeeuropæisk undertøj”, disse ord står for bizar, primitiv, beskidt, uciviliseret.
5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Meget negativt, urealistisk
6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Kontekst:
Dette er en meget usædvanlig situation, et problem som skal løses, selv på bekostning af nogle
personlige normer.
Situation:
Føler sig usikker, har ingen klare billeder på konsultationen.
Forventninger:
En mandlig læge er den eneste kompetente aktør i en sådan situation
Klæde sig af foran en kvinde:
Skamfuldt, fremvise hud er skamfuldt
Tale om en prostitueret:
Skamfuldt
Sygehjælperen:
Repræsenterer institutionen, værtslandets normer, hun indtager den dominante position. En
ung kvinde, ikke sikkert at hun er kompetent. Hun har måske fordomme mod udlændinge.
Hun insisterer på at kalde ham frem foran forhænget og tilkalder ikke en mandlig læge. Dette
er en udfordring (”respektløst”) . Han kommer frem da lægen kommer; samarbejde
“Lange underbukser”:
Muligvis som beskyttelse mod lusene
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7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den
sundhedsfaglige praksis
Man er tilbøjelige til at drage konklusioner om andres intentioner ud fra en uventet
adfærd. Hvis den anden ikke adlyder, vil han ikke samarbejde. Man er også tilbøjelige til
at drage kulturelle konklusioner på baggrund af oplevet anderledeshed; hvis han går
med lange underbukser, skyldes det hans kultur. Begge formodninger kan der sættes
spørgsmålstegn ved.
Medikalisering udelukker ikke sensitivitet overfor menneskelige reaktioner som
generthed, usikkerhed osv. Hvis det er muligt at ændre reglerne uden at afspore målet,
kan de ændres i alles interesse.
Hvis vi mærker at vores professionelle identitet er truet, kan vi komme til at reagere
uhensigtsmæssigt uden at være klar over det. Det er ikke en skam at bede om hjælp fra
en kollega. Det er en ressource.
Hvis man taler med patienten i stedet for at give instruktioner, kan man komme videre i
en vanskelig situation.
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15. “HJEMLØS PATIENT”
Organisation der har indsamlet hændelsen: Artemisszió
Registreringsdato: 2016 Marts
Nøgleord
Klasseforskel
Fordomme
Undertrykt identitet
Medicinsk rum
Hjemløshed

Fortællerens professionelle status
Kvindelig læge

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”En hjemløs patient i 50’erne. Han har et kræftsår på benet, det er inficeret med orme. Efter
behandlingen får patienten det godt. Jeg ville gerne udskrive ham, men i stedet for at takke
mig for mit arbejde, skælder han mig ud, fordi han skal sendes hjem”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Kvindelig læge:
I starten af 30’erne. Bort i Budapest i ejerlejlighed. Taler ungarsk. Ukrainsk baggrund
Kom til Ungarn for at gifte sig for 3 år siden. Manden er politibetjent. Det er hendes første job i
Ungarn. Ingen børn.
Patienten:
Mand sidst I 50’erne. Fysisk dårlig, ingen familie, været hjemløs i 10 år og
hans forhistorie kendes ikke. Han besøger forskellige væresteder for hjemløse og
blev indlagt for to måneder siden, det var længere tid end nødvendigt.
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Der er et klart hierarki mellem lægen og patienten; begge har dog erfaringer med at tilhøre en
minoritet, der kan udsættes for diskrimination.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på en hospitalsafdeling for hjemløse patienter. Lægen har valgt at
arbejde med denne gruppe og har et godt kendskab til dem. Det er ikke første gang, hun er
blevet skældt ud af en patient, men af en eller anden grund ramte dette hende hårdt, fordi
hun havde gjort sig umage med at give ham den rette behandling og beholdt ham længere tid
end nødvendigt, fordi det var meget koldt i februar. Han vidste godt at han skulle udskrives.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Bitterhed, chok over patientens ”utaknemmelighed”, skuffelse, desperation ,vrede. Senere
følte hun sig magtesløs og havde dårlig samvittighed. Hun følte sig også dårlig over, at hun
forventede at få taknemmelighed.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Hjemløshed:
I modsætning til mange mellemlagsungarere tror hun ikke at hjemløshed er selvforskyldt. Hun
tror det er et strukturelt problem og at hjemløse skal hjælpes
(derfor har hun valgt at arbejde med denne gruppe).
Den medicinske profession:
Alle mennesker skal hjælpes. Der er dog en skarp skillelinje mellem socialt arbejde og medicin
(derfor er der ansat socialrådgivere på institutionen). Lægens kompetencer vedrører
medicinske problemer.
Definition af situationen:
Hun ved, at manden efter udskrivelse skal tilbage på gaden, hun er ked af det, men kan ikke
gøre noget ved det.
Selv-billede:
Hun anser sig selv for at være social sensitiv og hun mener, at hun har gjort alt, hvad hun
kunne og mere til i denne situation. Hun forventer ikke taknemmelighed, men hun ville gerne
anerkendes som en hjælpsom person. Hændelsen gør hende bevidst om at hun, selv hun ikke
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arbejder for at blive takket, gerne vil have at patienterne er “taknemmelige” overfor hende.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Blandede følelser. Først vrede – manden virker utaknemmelig, irrationel og aggressiv. Samtidig
– medlidenhed og (delvis) forståelse, hvilket ikke minimerer den negative effekt på hendes
oplevelse.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Han har ikke valgt at leve på gaden, men har vænnet sig til det. Nu er det koldt og han har
vænnet sig til at have det varmt og trygt. Han er bange for at komme ud.
Hospitalet er nu hans midlertidige hjem, det betyder beskyttelse, omsorg og varme.
Lægen er nu hans tætteste relations-person, hun er altid villig til at hjælpe ham, han forventer
at hun forstår ham.
Definition af situationen: Udskrivelse betyder svigt, han tænker, at lægen ved at det vil
udsætte ham for fare.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Hjælperrelationen er tvetydig. At give betyder at sætte en anden Ii en
taknemmelighedsrelation og giver selvtilfredsstillelse. I institutionelle relationer modsætter
klienterne sig ofte at vise taknemmelighed.
En meget stor magtdistance forstyrrer gensidighedsreglerne; der er ikke forpligtelse til at yde
gengæld. De forbliver i den modtagende rolle uden at give gengæld.
Professionelle, som arbejder med udsatte grupper, bør trænes i at undgå at få identitetschok
forbundet med denne type forstyrrede gaverelationer. Det er også nødvendigt med
tværfagligt samarbejde, hvor sundhedsprofessionelle kan sparre med socialrådgivere,
psykologer osv.
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16. “NOK ER NOK”
Organisation der har indsamlet hændelsen: CESIE
Registreringsdato: 10. Marts 2016, Palermo
Nøgleord
Onkolog
Behandling
Akut

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er onkolog

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
“En patient kom ind på kræftafdelingen. Han havde mavekræft med metastaser og fik
kemoterapi. Det første han fortalte mig var, at han havde kastet blod op de sidste tre dage. Jeg
blev overrasket og spurgte ham, hvorfor han ikke tog på hospitalet den dag, hvor det startede.
Han svarede, at han ikke så nogen grund til at fremskynde konsultationen, han havde jo en tid.
Jeg kunne ikke forstå, hvorfor har virkede så ubekymret. At kaste blod op, især med hans
diagnose, er et meget alvorligt symptom. Jeg gav ham så en ny behandling og senere fik jeg at
vide at han blev indlagt nogle dage senere. Hans laissez-faire holdning chokerede mig. Først
tænkte jeg, at han var dum og manglede selvrespekt. Men senere fik jeg det dårlig over denne
første reaktion, fordi jeg forstod grunden til hans reaktion – han var træt og stresset af de
endeløse kræftbehandlinger. Han havde brug for at fortrænge sin sygdom et øjeblik, han
havde fået nok af sygdom og behandlinger …”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Hændelsen angår to personer:
Fortælleren er en 28-årig kvindelig onkolog, hun arbejder på et hospital i Napoli. Hun har
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specialiseret sig i kræftbehandling og er vant til at håndtere død og livstruende sygdom. Hun
er meget engageret i sit arbejde.
Patienten er en midaldrende kræftpatient. Han er italiener og har lidt af mavekræft i lang tid.
Han bliver behandlet med kemoterapi.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på kræftafdelingen på et hospital i Napoli. De to personer har en lægepatient relation. De ser forskelligt på sygdommen. Lægen er vant til at forholde sig til kræft fra
et klinisk perspektiv og forstår sygdom som en hændelse, som skal korrigeres og behandles.
Patienten har lidt under sygdommen i lang tid og opfatter kræft som en situation, han er
tvunget til at leve med og som ødelægger hans drøm om det ideelle liv.
3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Lægen blev chokeret over patientens ubekymrede holdning til den alvorlige sygdom.
Den første følelsesmæssige reaktion er en blanding af forbavselse og mild vrede; er patienten
lidt dum, fordi han åbenbart ikke forstår hvor alvorlig hans tilstand er.
Den anden følelsesmæssige reaktion er en blanding af empati og medlidenhed; det er
forståeligt, at patienten for at kunne overleve mentalt må ignorere og fornægte sin alvorlige
situation, fordi han har fået nok af behandlinger, hospitaler og læger.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Professionel ansvarlighed og professionel identitet:
Lægen har høje krav til sin faglighed. På en måde fratager patienten hende muligheden for at
realisere sine faglige ambitioner, fordi han kommer så sent, at lægen måske ikke længere kan
gøre så meget. Læger forholder sig til symptomer når de opstår for at kunne yde en effektiv
behandling. Patienten udviser ikke compliance med den akutte situation, lægen får ikke
mulighed for at leve op til sin professionelle ambition og ansvarlighed.
Respekt for patientens fysiske integritet og valgmulighed:
Fortællerens vigtigste værdi er at yde professional behandling. Det er også en værdi at
respektere patienternes kropslige integritet og ret til at bestemme over deres egne kroppe.
Lægen kan ikke udføre sin faglighed på tilfredsstillende vis på grund af patientens
ligegyldighed overfor symptomerne.
Senere forstår lægen, at patienten har et andet perspektiv:
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Han var udmattet af de mange behandlinger og havde brug for at få fred, både mentalt og
fysisk. På den måde bestemte han over sin egen krop og han havde brug for lægens
anerkendelse heraf.
Professionel timing i akutsituationer: Der er også en professionel timingværdi. Lægens
forestilling om tidsforbrug og hast er knyttet til sygdommens alvor . Lægen forventer også at
patienterne – især på en kræftafdeling – reagerer ud fra et lignende syn på tid og hast for at
undgå yderligere komplikationer.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Lægen har modstridende billeder af patienten:
1) På den ene side virker patienten sløset, når han ignorerer symptomerne. Hans reaktion er
helt uvirkelig for lægen.
2) På den anden side er patienten voksen, han tager ansvar for sit eget liv og prøver at komme
overens med en alvorlig sygdom i sit dagligliv. Lægens indtryk af patienten bliver mere positivt
og realistisk.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Behov for at have kontrol over eget liv og valg:
Patienten er sikkert godt træt af sin sygdom. Hans tålmodighed virker tyndslidt og måske
svinder hans håb om helbredelse. Måske prioriterer han sit daglige liv og prøver at nyde det så
meget som sygdommen tillader. Dette kan forklare hans afvisning eller udsættelse af
behandlingen. Han respekterer sine tider, men prøver at undgå at få yderligere behandlinger
og måske indlæggelse. Fra et lægeligt synspunkt virker han uansvarlig, men fra et bredere
menneskeligt perspektiv tager han ansvar for eget liv og død.
Identitetstrussel:
Patienten kan også opleve en identitetstrussel, idet han ikke ønsker kun at være en syg, men
også et menneske. Hans patientrolle kan tage overhånd og derfor ønsker han at forstærke sin
identitet som en handlekraftig person.
Tid og hast:
Det er også muligt at han ikke er klar over, hvor alvorlige hans symptomer er. Måske synes han
ikke, at det kan have den store betydning at vente et par dage mere eller mindre med at
henvende sig til hospitalet. Denne opfattelse af tid og hast svarer ligesom sygdomsopfattelsen
ikke til det professionelle perspektiv.
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7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
I en sådan hændelse er det relevant at skelne mellem forskellige opfattelser af sygdom, tid,
behandling, hast og kropslig integritet, både fra et professionelt og et patientperspektiv.
Hændelsen beskriver et moment, hvor de mennesker har reageret forskelligt på
sygdomssymptomer ud fra forskellige niveauer for alvor og hast.
En læge kan have et mere komplet og omfattende syn på sygdom end patienten har. Derfor
kan patienten komme til at tage for let på et alvorligt symptom. Hændelsen viser også
betydningen af professionel kommunikation og måder at kommunikere om trusler og
sundhedsmæssige konsekvenser med bevarelse af respekten for patientens kropslige og
mentale integritet.
Det er muligt at patienten ville have reageret anderledes, hvis han havde været bevidst om
symptomernes betydning. Det rejser også spørgsmålet om, hvor langt læger skal gå i
behandlingsbeslutninger, som kan overskride patientens mentale og psykiske integritet og
menneskeværd. Kan behandlinger gennemtvinges mod patientens vilje? Hvor går grænsen
mellem menneskelig værdighed og medicinsk behandling ?
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17. “HANDSKER”
Organisation der har indsamlet hændelsen: CESIE
Registreringsdato: 10. Marts 2016, Palermo
Nøgleord
Gynækolog
Praktikant
Racisme
Handsker
Hygiejne
Diskrimination

Fortællerens professionelle status
Gynækolog

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
“Jeg var i praktisk på et hospital i Palermos centrum, hvor patientgruppen er blandet med
hensyn til etnicitet og socialstatus. Jeg var på gynækologisk afdeling. Gynækologen, jeg og to
andre praktikanter var sammen med et indvandrerkvinde.
Som sædvanlig bad gynækologen kvinden om at tømme sin blære før undersøgelsen.
Mens hun var på toilettet, tog lægen sine handsker på, mens han smilede ironisk til os, idet
han sagde at de var nødvendige ved undersøgelsen af denne kvinde.
Det gik op for mig, at han udelukkende ville bruge handsker, fordi patienten var en
indvandrerkvinde, det generede mig meget at være vidne til en så åbenbar diskrimination. Det
var chokerende, at en så “respektabel” person opførte sig så dårligt. Som professionel ved jeg,
at man altid skal benytte handsker ved gynækologiske undersøgelser uanset patienternes
baggrund.
Jeg var forbløffet over hans antydning af, at italienske patienter skulle være “renere” end ikkeitalienske. Jeg tænkte, at en sådan diskrimination ikke burde findes, slet ikke på et hospital.”
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1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Deltagere i situationen:
Fortælleren er en 25-årig nyuddannet mandlig læge, som specialiserer sig i gynækologi.
Italiener, liberal, respekterer professionelle hygiejneregler, han er fagligt engageret.
Lægen, italiensk gynækolog i 50’erne. Har arbejdet længe på hospitalet og behandlet mange
kvinder med forskellig etnisk, kulturel og social baggrund.
Herudover to andre mandlige praktikanter og en kvindelig sort indvandrerpatient

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen fandt sted på et hospital i Palermos centrum, hvor patientgruppen er blandet med
hensyn til etnicitet og socialstatus. Fortælleren er praktikant på gynækologisk afdeling
sammen med to andre praktikanter. Gynækologen undersøger en patient og instruerer hende,
mens praktikanterne ser på. Patienten var gået på toilettet, da hændelsen fandt sted. Normalt
har de professionelle samme baggrund og professional kontekst. Personalet er alle fra Italien
og fra samme by. De er læger og kender fagets hygiejneregler.
Relationen mellem fortælleren og den person, som forårsager chokket, er en professional
kollegial relation, selv om der også er en hierarkisk relation mellem dem, da den ene er en
erfaren læge og den anden er nyuddannet.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren er skuffet over lægens adfærd, især fordi han havde regnet med at skulle lære af
ham.
Fortælleren er forarget og forbløffet over lægens fordom, at italienske patienter er renere.
Fortælleren bliver utryg ved tanken om, at forskellig baggrunde afspejler sig i forskellige
hygiejneregler. Lægens adfærd svarer til denne type forestillinger. Fortælleren synes, at en
sådan diskriminerende tankegang ikke skal findes på et hospital. De medicinske procedurer
skal være ens for alle patienter.
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4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
1) Hygiejneregler forbundet med professional deontologi og basal etik:
Den medicinske professions kerneværdier blev tilsidesat i denne sag. Fortælleren mener, at de
basale kerneværdier altid skal finde anvendelse i den medicinske profession. Handsker skal
benyttes i alle situationer med alle typer patienter uanset køn, baggrund, etnicitet, race, alder
sprogkundskaber, socialøkonomisk og sociokulturel og religiøs baggrund.
2) Lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere:
De professionelle skal behandle alle patienter ens og ikke benytte praktikker, som direkte eller
indirekte vil kunne ekskludere og diskriminere individuelle patienter eller patientgrupper.
De professionelle skal anvende de samme regler overfor alle. Fortælleren er chokeret, både
fra et personligt og et generelt menneskeligt perspektiv, over at blive vidne til, hvad han
opfatter som vold mod universelle menneskeværdregler og universelle regler og rettigheder
på Jorden for alle mennesker, borgere og patienter, som har krav på den samme behandling
og de samme rettigheder i alle tænkelige situationer.
3) Professionalisme:
Fortælleren tror, at gynækologen benytter sig af sin position for at forfølge personlige
interesser eller præferencer i forhold til kvinder. Dette er i modstrid med fortællerens egne
idealer om den medicinske profession som en serviceydelse for alle, som ikke bør korrumperes
af personlige identiteter. Gynækologen burde sætte den faglige kvalitetsbarre højt og stræbe
efter at fremtræde som en faglig rollemodel for de nyuddannede unge læger, som indtræder i
arbejdsverdenen for første gang. Fortælleren synes ikke at den erfarne gynækolog opfylder sin
forpligtelse til at være en rollemodel for de unge og opføre sig i overensstemmelse med den
professionelle etik overfor patienterne.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Analysen resulterer i følgende billede:
Negativt
Afskyvækkende
Plettet moral personligt og professionelt

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
1) Forforståelser om indvandrerkvinders renhed:
Den værdi, som kan have forårsaget gynækologens adfærd, når han eksplicit legitimere brugen
af handsker med patientens etniskkulturelle tilhørsforhold, kan skyldes en samfundsmæssig
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frygt for det “andet”, som i denne sag endog kunne opfattes som “den anden som er bærer af
sygdomme”.
På det professionelt-etiske niveau burde han være i stand til at gå ud over fordomme og
diskriminerende adfærd. I denne hændelse handlede han faktisk ud fra personlige holdninger,
når han fremviste sociokulturelle og samfundsmæssige fordomme angående kvinder fra andre
kulturers hygiejnepraktikker og standarder som værende forskellige fra italienske kvinders.
Denne normative tilgang kan være henført til specifikke eksempler på dårlig hygiejne hos
tidligere kvinder med indvandrerbaggrund. Således kan han generalisere ud fra konkrete
oplevelser blandet sammen med generelle fordomme mod indvandrere og andre kulturer.
Dette kombineres med en normativ tilgang til indfødte italienske kvinder, som bliver
generaliseret til at være i besiddelse af høj hygiejnisk standard, som tilsyneladende
repræsenterer en vigtig værdi for gynækologen.
Hændelsen implicerer stærke kulturelle værdier og opfattelser om renhed/ikke-renhed,
infektionsfri/ infektionsfare, kønslig tiltrækning/kønslig frastødelse – som forskellige
fremtrædelsesformer for et kulturel hierarki.
2) Opfattelse af regler og overtrædelse af regler:
Selvom gynækologen kender de for hans profession gældende hygiejniske regler, tror han, at
han kan bøje dem på grundlag af sin professionelle ekspertise og formelle position som
overlæge.
Samtidig kan han have ønsket at vise de nyuddannede, at han som mere erfaren og højt
positioneret i det medicinske hierarki ikke behøver at følge alle regler og forskrifter til punkt
og prikke. Hans værdier kan inkludere en selvbevidst magt- og privilegienydelse, som generelt
hører til den medicinske profession.
3) Racisme:
Lægen har en separat protokol for italienske og ikke-italienske patienter, hvilket viser
diskriminerende adfærd. Denne dobbeltstandard kommer i konflikt med den principielle
ligebehandling af alle patienter. Vi ved ikke om denne adfærd repræsenterer en bevidst
adfærd, men hans praksis afspejler dem under alle tilfælde.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Den person, som forårsagede chokket hos de nyuddannede, handlede uden at evaluere de
risici, som er forbundet med hans rolle som mentor i faglig korrekt adfærd. I denne hændelse
blev værdier om mangfoldighed, ligebehandling og professional ansvarlighed i høj grad
antastet.
Den delikate gynækologiske kontekst fører til større sensitivitet i form af køn, seksualitet og
respekt for patienternes mangfoldighed så vel som patienternes individualitet kropsligt og
mentalt.
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Særlig i en uddannelsessituation, hvor en praktikant skal tage ved lære af en overlæge, vil ikke
kun de tekniske aspekter ved professionel læring være af betydning, men i særdeleshed også
de adfærdsetiske aspekter.
I denne hændelse har manglen på opmærksomhed mod disse adfærdsmæssige aspekter skabt
en stærk disharmoni hos praktikanten – fortælleren – ud fra hans indtryk af lægens arbejde og
fordi der er behov for at skjule hans bekymring, mens undersøgelsen står på.
Den formodning, som skabes i løbet af denne hændelses forløb, har forårsaget en distance
vedrørende den professionelle praksis og respekt for køn, kulturel og racemæssig
mangfoldighed.
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18. “FRU LÆGE”
Organisation der har indsamlet hændelsen: CESIE
Registreringsdato: 10. Marts 2016, Palermo
Nøgleord
Praktikant
Urologi
Hierarki
Køn
Adskillelse

Fortællerens professionelle status
Læge på urologisk afdeling

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
“I min studietid var jeg praktikant på urologisk og onkologisk afdeling på et stort hospital i
Palermo. Da jeg skulle assistere lægen med en medicinsk undersøgelse af en ældre mand,
nægtede han at blive undersøgt, når jeg var til stede. Han bad lægen sørge for at alt kvindeligt
personale forlod rummet. Situationen gjorde mig meget nervøs og rasende – især fordi det
ikke drejede sig om min rolle som praktikant, men udelukkende om at jeg var kvinde. Men
lægen stod fast på at gennemføre undersøgelsen med mig til stede. Han gjorde det klart for
patienten, at det var sådan det blev, det er ikke muligt at udelukke kvindeligt personale.
Tøvende accepterer patienten lægens beslutning og jeg fik lov til at undersøge ham…”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortælleren er en 24-årig italiensk kvindelig medicinstuderende. Hun er højt uddannet, har
mellemklassebaggrund. Hun er katolik.
Patienten er en ældre italiensk mand, han er lavt uddannet.
Desuden er der en mandlig italiensk læge og to kvindelige praktikanter.
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2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på et stort og travlt hospital i Palermo. Det er et stresset og travlt
arbejdsmiljø for det sundhedsfaglige personale. Alligevel tager personalet sig tid til at
imødekomme patienterne behov og ignorere deres intolerante og manglende forståelse for
personalets stressede arbejdsbetingelser.
3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren følte sig overset, vred og skuffet over den manglende respekt fra patientens side.
Hændelsen kaster lys på patientens skamfølelse og en sexistisk opfattelse af den medicinske
profession, hvor ”lægen” er en mand og kvinder ikke er på samme niveau. Selvom hun havde
hvid kittel på, ville patienten sige “god morgen doktor og god morgen de damer”.
4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
1) Kønslig ligestilling:
Patienten fornærmerede ikke de kvindelige personale direkte, men indirekte skabte han en
spændt situation og viste ringe sensitivitet ved at definere kvindens rolle på hospitalet.
Fortælleren tror på ligeværd mellem mænd og kvinder. Hun hader stereotyper, der gør
kvinder mindre kompetente end mænd og hvor kvinder af naturlige grunde anses for at være
underlegne og kun udfører mindre ansvarsfulde arbejdsopgaver.
Fortælleren oplevede at det i visse situationer stadig er ufordelagtigt at være en kvinde i visse
professionelle arenaer. Det blev bekræftet symbolsk, når patienten opfatter den mandlige
læge som den eneste legitime repræsentant for den medicinske profession.
2) Hjælpsomhed/Professionalisme:
Dette chok fik fortælleren til at indse, at udførelse af den normale medicinske profession kan
blive indskrænket af kulturelle begrænsninger. Hun regner med at modtage anerkendelse som
professionel, når hun arbejder på hospitalet. Hun tror på sit ”kald” og ønsker at blive
respekteret for at hjælpe andre.
5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Et negativt billede, fordi fortælleren bliver skuffet over at møde stereotype opfattelser af
kvindelig læger.
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6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
1) Truet autonomi:
Patienten føler, at det vil være for meget for ham at blotte sig overfor 4 læger.
2= Intimitet og kønsroller:
Den mandlige patient ønsker at bevare sin ret til intimitet. Vi kender ikke hans diagnose.
Større tryghed ved at klæde sig af overfor personer af eget køn. Patienten kan ikke forene
kvinderne som både professionelle og som kvinder, han ser dem kun som medlemmer af det
modsatte køn.
3) Medicinsk profession og kønsroller:
Det kan også være, at patienten har den opfattelse at urologien er forbeholdt mandlige læger,
fordi kun de har forstand på de mandlige kønsorganer. Uanset hvor længe kvinder end
studerer, så vil de aldrig blive i stand til at forstå disse organer.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den
sundhedsfaglige praksis
Fortælleren opfatter det meget negativt at opleve, hvordan mandlige patienter
foretrækker professionelle af deres eget køn, når det drejer sig om behandling af
kønsorganer. Dette gælder ikke for kvindelige patienters kønsdele, da der er mange
mandlige læger i gynækologien. Denne hændelse belyser også det forhold, at tillid er
vigtigt, når der er kvindelige læger til stede. Patienten udviser mangel på respekt for
kvindelige læger og for professionen, idet han ikke er i stand til at se andet end det
kønslige aspekt.
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19. “STOFMISBRUG”
Organisation der har indsamlet hændelsen: WREP
Registreringsdato: February 2016
Nøgleord
Hierarki
Kommunikationsstil
Definition af sygdom og behandling
Autonomi
Fortællerens professionelle status
Tolk fra recovery organisation

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg støttede en polsk mand i 30’erne med at få misbrugsbehandling. Han havde klare
alkoholproblemer, var hjemløs og arbejdsløs. Jeg ledsagede ham til recovery organisationen
for at tolke. Han blev stillet en masse spørgsmål om hans livsstil og drikkevaner. Til slut blev
hans spurgt : ”hvordan har du tænkt dig at nedsætte dit forbrug eller stoppe? Det virkede på
ham som et kulturchok, at man kunne tage alkoholisme så let. Han havde nok regnet med at
høre ”du skal holde op med at drikke ”. Han havde forventet, at den professionelle var mere
autoritativ. Han troede ikke at de ville hjælpe ham og han sagde til mig ”de smiler og pjatter
kun””.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Patient:
Polisk, mand i 30’erne, ugift, arbejdsløs, har en del sundhedsproblemer forbundet med
alkoholisme, boet i UK i to år. Han har prøvet at få hjælp i Polen og dette er første gang, han
søgte hjælp i UK.
Fortæller:
Hvid engelsk kvinde, 35 år, arbejder i en recovery organisation, som arbejder med registrering
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af nye klienter.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
En hjælpeorganisation, som støtter mennesker med afvænning fra stofmisbrug.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren blev overrasket over patientens reaktion og mulige kulturchok. Hun følte sig
utilpas, fordi hun ikke helt fik hjulpet manden.
Efter mødet fik han at vide, at han kunne fortsætte med at drikke og at han ville blive
kontaktet af en misbrugskonsulent. Han følte sig endnu mere hjælpeløs end før mødet.
Hændelsen fik manden til at føle sig skuffet og uden håb.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Patient empowerment:
Recovery organisationen tror på at støtte borgerne i at træffe de rigtige beslutninger for sig
selv og at hver person selv skal afgøre, hvilken støtte de har brug for. Det er vigtigt, at
patienten er aktivt involveret i processen. Der er respekt for borgerens autonomi og ønske om
at tage ansvar for sin egen sundhed.
Differentieret helbredelsesproces:
Organisationen mener, at der er flere veje til helbredelse og at patienten skal involveres aktivt
i processen..
Hierarki:
Organisationens foretrukne kommunikationsstil bygger på ligeværd og symmetri. Beslutninger
bygger på gensidig dialog. Fortælleren forundres over at dette ikke svarer til patientens
forventninger.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
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De syntes, at den anden person var rar og forstående men alt for blød og derfor blev det en
negativ oplevelse.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Helbredelse af alkoholisme kræver total afholdenhed, andre løsninger er falske. Hvis en
metode ikke kan føre til målet, er den ikke brugbar.
Søge hjælp:
Patienten forventer at møde en professionel, som ved, hvordan din lidelse skal behandles.
Ansvarlighed / autonomi:
Når en patient bliver spurgt, hvordan han ønsker at blive behandlet, svarer det til at han bliver
opfordret til at tage ansvar for egen sygdom og være aktiv i helbredelsesprocessen.
Forhold til autoritet:
Patienten forventer, at den professionelle vil fortælle ham, hvordan han bliver rask og hvad
han skal gøre. De ønsker, at han ikke selv at finde ud af, han vil vide, hvad han skal gøre for at
komme ud af sit misbrug. Denne holdning afspejler en asymmetrisk medicinsk relation, hvor
patienten overlader lægen beslutningsmyndighed og magt over sin krop.
Direkte klar kommunikation og autoritet er tegn på professional troværdighed:
Det sender et budskab om, at den professionelle er i besiddelse af den for behandlingen
nødvendige viden. Indirekte tilgange kan implicere usikker fagkundskab og mangel på
professionel tillid.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Forventning om magtdistance er en vigtig dimension i kulturforskelle, som støder sammen
med den professionelle kultur i sundhedssektoren. Hospitaler er normalt hierarkisk
organiseret og læger, sygeplejersker og andre professionelle indtager forskellige pladser i
hierarkiet. Hierarkiet viser sig også i forholdet mellem læge og patient; læger repræsenterer
medicinsk-videnskabelig fagkundskab, hvorved de får magt til at træffe beslutninger på
patienternes vegne. Udviklingen i moderne europæiske samfund, karakteriseret af fokus på
individualisme og autonomi, inviterer til at moderere disse magtforskelle.
Kommunikationsstilen bliver tilpasset så den kan udtrykke gensidig respekt. Indirekte tilgange
bliver indbygget for at sikre, at patienterne tilbydes tilstrækkelig grad af autonomi og respekt.
Alle samfund lægger dog ikke lige meget vægt på lighed, i nogle kulturelle kontekster er
magtdifferencer stadig accepteret, især inden for sundhedssektoren. Klare instruktioner bliver
anset for at være et tegn på professionel troværdighed.
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20. “INGEN STEMME”
Organisation der har indsamlet hændelsen: WREP
Registreringsdato: February 2016
Nøgleord
Familie
Fordom: kulturalisering
Livets afslutning: død
Individualisme
Kvindefrigørelse

Fortællerens professionelle status
Tolk fra en recovery organisation

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg er på besøg hjemme hos en indisk kvinde, som var terminal syg. Hendes mand og to døtre
var til stede. De taler på hendes vegne, selv om hun taler engelsk. Jeg syntes at familien
dominerede samtalen.
De spurgte om hjælp om kemoterapi, jeg var ubehageligt til mode, fordi jeg havde på
fornemmelsen at patienten ville sige noget. Jeg følte at hun var uenig med familien.
Jeg bad om en kop the og om at være alene med patienten. Da vi var blevet alene spurgte jeg
hende, hvad hun tænkte på. Hun sagde, at hun ikke ønskede nogen behandling, hun ville dø
fredeligt og naturligt. Hun ville ikke såre sin familie og hun følte, at hun ikke kunne få det, som
hun selv ville.
Jeg følte, at familien ikke repræsenterede hendes behov og ønsker. Hun havde ikke nogen
stemme. Jeg talte med familien om andre muligheder, herunder hospice eller hospital for at
afslutte livet. Familien fastholdt at de ønskede livsforlængende medicin.
Normalt ville jeg konfrontere familien med patientens ønsker, men i dette tilfælde var jeg
usikker, jeg vidste ikke nok om deres kultur til at kunne hjælpe dem. Jeg tvivlede på om
kvinden var stærk nok til at tale imod familiehierarkiet, hvis det var en patriarkalsk kultur
Patienten fik ikke yderligere behandling, fordi hendes tilstand blev meget forværret, hun døde
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kort tid efter hændelsen”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortæller:
Kvinde 62 år, hvid englænder, født i Nordirland. Gift, to voksne børn og fem børnebørn. Hun er
Macmillan sygeplejerske, som støtter terminale patienter.
Patient:
Kvinde, indisk baggrund, midt I 60’erne, terminal kræft i æggestokke. Taler udmærket engelsk,
var husmoder, gift, to døtre sidst i 30’erne.
Patientens mand:
Indisk baggrund, midt i 60’erne.
Patientens døtre:
Indisk baggrund, sidst i 30’erne.

2. Elementer i situationen – kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen fandt sted i patientens hjem. Fortælleren vurderede tiltag for at lette livets
afslutning. I starten er familiemedlemmer til stede, men senere er fortælleren alene med
patienten.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
En negative reaktion fordi fortælleren følte, at patienten selv skulle have haft mulighed for at
bestemme. Hvis hun ikke havde haft tid sammen med patienten selv, ville hun slet ikke have
vidst, hvad denne ønskede.
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4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Valgfrihed, individualisme – fortælleren tror at det er vigtigt for patienter at kunne træffe
egne valg og ønsker, også ved livets afslutning. Det er ikke familiens behov, som skal være
afgørende.
Assertivitet, direkte kommunikation – patienten skal have mulighed for at sige hvad hun
ønsker og ikke bekymre sig så meget om familien.
Kvindefrigørelse, ligeberettigelse – manden skal ikke have mere magt end kvinden. Kvinder
skal være sig selv.
Den professionelle mission – patienterne kommer i første række, deres ønsker er det vigtigste
og de skal ikke føle sig tvunget til noget, de ikke ønsker. Det er de professionelles pligt at sikre,
at patienterne bliver hørt.
Respekt for kultur – fortælleren havde på fornemmelsen, at der var nogle kulturelle regler på
spil, som hun skulle være bevidst om og respektere for at kunne støtte patienten bedst muligt.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Undertrykt og hjælpeløs / negativt

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese) .
Større fokus på familien end på den enkelte (kollektiv orientering):
Patienten er ved livets afslutning og ved, hvor svært det er for hendes familie. Hun vil ikke såre
dem og prøver at indrettes sig efter dem.
Indirekte kommunikationsstil:
Det er ikke høfligt eller ønskeligt at udtrykke sine ønsker direkte, når de ikke svarer til, hvad
der forventes i gruppen.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Den kulturelle orientering mod individualisme eller kollektivisme er en af de vigtigste
kulturelle dimensioner. Individualister opfatter det enkelt individ, som den basale sociale
enhed og de værdsætter valgfrihed og individuelle præferencer. Set fra et kollektivistisk
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perspektiv er en sådan adfærd uhøflig og egoistisk.
Fra det individualistiske perspektiv virker medlemmer af kollektivistiske samfund som passive
og irrationelle personer, som ikke har nogle personlig meninger. Professionelle skal være
bevidste om disse stereotyper i deres egen opfattelse af andre.
Hændelsen viser også vigtigheden af mangfoldighedsledelse. Når professionelle har på
fornemmelsen, at der kan være kulturforskelle på spil, kan de være fristet til at ignorere dem
af mangel på viden – de tør ikke handle af frygt for at støde imod noget kulturelt. Ofte er de
selv fanget af forforståelser eller fordomme om kulturelle forhold, her taler vi om
kulturalisering (henføre noget til kultur, selvom der er andre grunde).
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21. “LIVETS AFSLUTNING”
Organisation der har indsamlet hændelsen: WREP
Registreringsdato: February 2016
Nøgleord
Livets afslutning
Hospitalets rum

Fortællerens professionelle status
Tolk fra recovery organisation

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”En kvinde lå på intensive afdeling efter et hjerteanfald. Hendes partner i de sidste 20 år var
med hende. De professionelle sagde, at hun ville dø, når de slukkede maskinerne. Jeg sad et
times tid sammen med ham. De professionelle opfordrede ham til at forlade stuen, mens de
slukkede for maskinerne. Det var meget vanskeligt for ham. Jeg gik med ham tilbage til
sengen, hvor hans partner drog sit sidste åndedræt. Der var stadig maskiner og skærme
omkring hende og hendes mand var ikke vant til dette miljø. Jeg opfordrede ham til at holde
hende i hånden, han spurgte mig ”er det i orden, at jeg kysser hende på munden ?”. Jeg blev
chokeret og sagde, at han ikke behøvede at spørge om det. Han følte sig i den grad
umyndiggjort og fremmedgjort i dette miljø”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortæller:
Hvid engelsk kvinde 46 år, præst, hendes familie var ikke særlig kristne. Har arbejdet på
hospital i 8 år, især med terminale patienter. Hun er vant til hospitalets maskiner, slanger,
senge og pårørende.
Patientens mand :
Engelsk hvid mand, 50-60 år, arbejder, medlem af Church of England men ikke specielt
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religiøs.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på akutafdelingen, som er en meget travl afdeling på hospitalet. Der er
ikke så mange patienter, men meget personale, lyde fra respirator, sterilt miljø, masser af
slanger og livsopretholdende maskiner.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Det chokerede fortælleren, at manden spurgte om lov til at kysse sin hustru, som om hun ikke
tilhørte ham længere. Det var trist, at han var så uforberedt på hustruens død og at han var så
fremmedgjort i hospitalsmiljøet, at han ikke vidste, hvad der skete.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Religion og død:
Selv om vi ved, at vi alle skal dø, er der forskellige måder at forholde sig til det på. Nogle
vælger ikke at tænke på det, før de står i situationen, andre finder svar i spirituelle holdninger
osv. Fortælleren kommer ikke fra en religiøs familie, men besluttede sig for at blive præst, de
sidste 8 år har hun arbejdet med at støtte terminale patienter og deres pårørende. Hun er
vant til at møde døden og vi formoder, at hun accepterer livets afslutning og de svar, som
hendes tro giver.
Arbejde med døden:
Fortælleren er vant til at arbejde i hospitalsomgivelser. For patienterne og deres pårørende er
det et fremmed miljø, som de ikke ved, hvordan de skal forholde sig til, de kender ikke
reglerne og ved ikke, hvad de kan og ikke kan. For fortælleren er det et ”naturligt” miljø og
hun ved, hvordan man opfører sig, siger farvel til en kær, holde hånd og kysse en afdød.
Familien har lov til at vise deres følelser uden at behøve at spørge om lov til det.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Hverken positivt eller negativt, mere medfølelse over at han er så forvirret og opbragt og hun
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prøver at beskytte ham, da det går op for hende at han føler sig fremmed og har brug for
støtte.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Sorgprocessen:
Patientens mand synes at være i chok over partnerens uventede død. Perioden på hospitalet
var ikke tilstrækkelig for at erkende den forestående død. Det korte tidsrum mellem
hjerteanfaldet og personalets anbefaling af at slukke for maskinerne gav ikke manden tid nok
til at forholde sig til, hvad der skete.
Krisesituationen kan have aktiveret forskellige trusler:
Et tab af autonomi, da personalet fortæller, at de ikke kan gøre mere for patienten. Derefter
tanken om at skule være alene efter 20 års samliv og det at skulle forholde sig til døden.
Døden i et medikaliseret miljø:
Manden kendte ikke afdelingens koder. Det er en meget travl afdeling på hospitalet. Der er
ikke så mange patienter, men meget personale, maskiner, lyde fra respirator, sterilt miljø,
masser af slanger og livsopretholdende maskiner. Det er i dette unaturlige miljø, at han skal
sige farvel til sin hustru og det kan bevirke hans forvirring.
Man anbefaler familien at vente udenfor, mens man frakobler maskinerne for at undgå
følelsesmæssige kriser og fordi patienten ikke altid udånder fredeligt.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Personalet ønskede at gøre alt på den bedste måde, med musik på, mens apparaterne blev
slået fra, de ønskede at beskytte ham, men han følte sig ekskluderet. For nogle vil det være ok
at gå ud, mens andre bør være tilstede, selv om det er en chokerende oplevelse.
Da hospitalsmiljøet er i den grad anderledes end det almindelige liv, behøver terminale
patienter ekstra støtte.
Personalet bør kunne forudse, at hver person reagerer forskelligt og at de skal kunne svare på
alle typer spørgsmål fra de pårørende, som kan være i choktilstand.
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22. “MEDICINERING PÅ HOSPITALET”
Organisation der har indsamlet hændelsen: WREP
Registreringsdato: February 2016
Nøgleord
Sprog
Religion

Fortællerens professionelle status
Pårørende til en patient

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Min mor er sikh i 80’erne, hendes modersmål er punjabisk og hun har begrænset kendskab til
engelsk. Hun er indlagt på hospitalet og problemet opstod i forbindelse med
morgenmedicinen.
Normalt vil min mor, efter at hun er stået op, tage et bad, udføre sin daglige bøn og første
derefter vil hun spise og drikke. Den gamle kvinde, som ikke kan gøre sig forståelig overfor
personalet, nægter at starte dagen med at indtage medicin. Personalet tror. at hun kategorisk
nægter at indtage medicin og insisterer på at hun tager det.
Behandlingen passede ikke til hendes behov. Det er for sent at få morgenmad klokken 9, når
man har sukkersyge. Medicin skal gives klokken 8. Plejepersonalet skiftede hver dag, så
familien måtte forklare moderens behov igen hver eneste dag. Personalet skal give medicin på
et bestemt tidspunkt, der er ingen punjabisk tolke og moderen, som ikke forstår, hvad de siger
til hende, nikker bare”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortæller:
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Patientens søn, 60 år, gift, sikh, religiøs, medlem af Warwick District Trossamfund, aktiv i
lokalsamfundet.
Patienten:
Fortællerens mor, sikh i 80’erne, indre blødning grundet leverbetændelse, familiestøtte meget
nødvendig, taler kun lidt engelsk
Herudover sundhedsarbejdere som behandler patienten på hospitalet.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Patient og personale på en hospitalsstue

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Familiemedlemmerne føler stress og frustration, fordi de skal gentage det same hver dag til
forskellige sygeplejersker. Det ser ikke ud til at de noterer hendes behov i journalen. Familien
føler at den stressfulde situation indvirker på patientens tilstand.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Betydning af patientens religion:
Fortælleren mener, at personalet bør tage hensyn til patientens religion. Dette bør afklares
ved indlæggelsen.
Mangfoldighed:
Hospitaler bør kunne kommunikere med alle patienter, også hvis de kun har ringe
engelskkundskaber. Personalet skal sikre sig, at patientens forstår instruktioner og de skal
indkalde tolk. Det er vigtigt at imødekomme patientens religiøse praktikker.
Professionalisme:
Fortælleren mener, at vigtige forhold bør noteres i journalen uden at behøve blive forklaret på
ny hver dag.
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5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Fortælleren har et negativt indtryk af personalet

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Rutine er vigtig:
Alle patienter modtager medicin på samme tid for at sikre kontinuitet.
Stress:
Personalet skal løbe hurtigt på grund af nedskæringer for at tage sig af patienterne.
Bemærkninger i journal:
Personalet mener, det er vigtigt at notere relevante forhold i journalen, men på grund af
tidspres når de det ikke altid.
Mangfoldighed:
Personalet behandler mange patienter med forskellige sprog og det er ikke altid let at få fat i
tolke. De opfatter patientens nik som accept, og når hun så ikke vil tage medicinen, opfatter
de det som at hun alligevel nægter.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Organisationen har brug for videreuddannelse og en mere personlig tilgang til pleje. De
mangler, at se patienterne som hele mennesker med individuelle behov. Der er brug for
mentorer. Sygeplejerskerne bør medvirke til en bedre overlevering, således at patienterne
ikke skal gentage sig selv. Hospitaler skal ved indlæggelsen checke, om patienterne har
sproglige udfordringer, således at der kan rekvireres tolk.
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23. “HEDENSK”
Organisation der har indsamlet hændelsen: WREP
Registreringsdato: February 2016
Nøgleord
Medicinsk behandling
Religion
Mangfoldighedsledelse

Fortællerens professionelle status
Fodterapeut

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg behandlede en patient i hendes hjem og hun ønskede ikke at have noget at gøre med
medicin. Først blev jeg frustreret og jeg var usikker på, hvordan jeg skulle behandle denne
patient. Da jeg spurgte ind til det, fik jeg at vide at hun fulgte den hedenske tro. Senere læste
jeg hvilke naturpræparater, jeg kunne bruge, og så fortalte jeg hende hvad, jeg havde fundet
ud af. Hun blev lykkelige for de alternative muligheder som jeg så kunne benytte i
behandlingen”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortæller:
Kvindelig fodterapeut, cirka 20-30 år, hvid englænder, gift, to børn, medlem af Church of
England, fagforening, universitetsuddannet, bor i hus der er gennemsnitligt rent, handler
online, psykisk stabil, reserveret, beskeden.
Patient:
Pensioneret universitetslektor, kvinde, ugift, hvid englænder, ingen familie eller venner,
hedensk, lesbisk, valgt social isolation, bor i lejlighed, tilbringer meget tid i sengen og
dagligstuen, sund.
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2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på et hjemmebesøg i patientens dagligstue. Stuen er meget rodet,
patientens er i nattøj, sengen står i dagligstuen.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Frustration:
Grundet manglende compliance, sur, angst over ikke at vide noget om patientens religion /
tro, nysgerrighed. Terapeuten var yngre på dette tidspunkt og følte, at det var nødvendigt at
følge regler og procedurer og dette var en uvant situation, som hun var usikker på.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Det sociale netværks betydning:
Fortælleren tror, at det er vigtigt at have stærke sociale netværk.
Aktiv problemløsning:
Fortælleren tror, at hvis der er et arbejdsrelateret problem, så vil hun finde en måde at
håndtere det på, som muliggør behandlingen og som gør patienten samarbejdsvillig.
Mangfoldighed:
Fortælleren værdsætter forskel og mangfoldighed og var derfor glad over at finde en løsning,
som imødekom patientens behov.
Respekt for religion:
Selvom fortælleren prioriterer sundhed og velvære højere end religion, gør hun sig umage
med at finde en behandling, som er i samklang med patientens religiøse tro og som patienten
kan acceptere.
Orden:
Fortælleren har svært ved at forstå, hvorfor patienten sætter sin seng ind i den rodede
dagligstue. Køkken og badeværelse er helt rene og pæne.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
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Fortælleren følte, at patienten var meget religiøs. Hun syntes det var mærkeligt, at en tidligere
lektor helt isolerede sig. Fortælleren troede, at hun ville have et stort socialt netværk. Hun
havde svært ved at forstå, hvorfor patienten ville sætte sin seng ind i dagligstuen, som i
modsætning til husets andre værelser var meget rodet.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Religionens betydning:
Den hedenske tro bygger på anerkendelsen af det guddommelige i naturen. De hedenske ser
det guddommelige i livets og dødens kredsløb. De fleste hedenske er tilhængere af økologi og
prøver at leve på en måde, der ikke skader miljøet.
Isolation:
Måske følte hun, at folk ikke ville kunne forstå hendes tro og derfor isolerede hun sig socialt.
Hun tilbragte meget tid i sengen i stuen, hvor tv var hendes form for menneskelig kontakt.
Uddannelse:
Hun er højt uddannet, er interesseret i verden, hun ser ofte nyhedsudsendelser.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Situationen var i starten negativ og frustrerende, men blev vendt til noget positivt, da
terapeuten fandt på behandlingsløsninger, som respekterede patientens religiøse holdninger.
Sundhedsarbejde skal være fleksibelt og i stand til at finde på løsninger af kulturelt prægede
problemer. Interkulturel forhandling handler om at kunne forbinde behandling med kulturelle
holdninger. Et basalt led i denne forhandling er anerkendelsen af patientens værdier. Denne
hændelse illustrerer en anerkendende forhandling.
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24. ”DEN FORKERTE OVERSÆTTELSE”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Mand / Anonym /identitet kendt af mht
Registreringsdato: 29. februar 2016, Danmark
Nøgleord
Kulturelt-religiøse forestillinger om døden, især eutanasi
Professionelt ansvar for alle patienter uanset deres baggrund
Mangel på professionalisme / ligegyldighed/uansvarlighed i tolkerindsats

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er 3.års sygeplejestuderende, 24 år gammel

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Fortælleren er født i Danmark, forældrene har indvandrerbaggrund. Moderen stammer fra
Libanon, faderen fra Irak. Fortælleren taler flydende dansk og arabisk. Han og hans familie har
en muslimsk kulturel baggrund.
I denne hændelse bliver hans professionelle motiver udfordret. Han har stærke professionelle
aspirationer og har valgt sundhedssektoren grundet interesse for andre mennesker.
Han er meget engageret i spørgsmål vedrørende ligestilling, antidiskrimination og
mangfoldighed. Han er uddannet som ungeagent i Københavns kommune, et korps af unge
mennesker, som arbejder for antidiskrimination i erhvervsuddannelsessystemet.
Fortælleren er vant til at reflektere over og reagere på situationer, som ikke lever op til
retfærdighed.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
Chokket i denne hændelse forårsages af flere personer med dansk og arabisk baggrund. Derfor
indeholder hændelsen både elementer fra muslimsk-kulturelle normer og værdier og
spørgsmål om professionelle holdninger og praksis i en situation, som kan give anledning til et
sammenstød mellem religiøse og professionelle overvejelser og værdier.
Adskillige personer forårsager fra forskellige perspektiver i hændelsen chokket hos
fortælleren:
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En arabisk familie:
Hændelsen involverer en arabisk familie med muslimsk-kulturel baggrund – far, mor og en
terminal syg teenage datter. Især faderen forårsagede et chok hos fortælleren, fordi han ikke
modsatte sig en beslutning om at stoppe behandlingen af datteren til trods for familiens
religiøse fordømmelse af eutanasi.
En dansk hospitalslæge:
Lægen forårsager et kulturchok på grund af hans uprofessionelle tilgang til en patient og
dennes familie med en anden kulturel – religiøs baggrund. Tilsyneladende tager han sig ikke af,
hvorvidt en familie med muslimsk-kulturel baggrund og sproglige udfordringer forstår
datterens situation og konsekvenserne af den medicinske beslutning.
En dansk sygehjælper og supervisor:
En sygehjælper/supervisor giver fortælleren et chok fordi hun – på trods af sit professionelle
ansvar – ikke reagerer på situationen og ikke spørger ind til familiens opfattelse af den
medicinske beslutning.
En arabisk tolk :
En tolk spiller en chokerende rolle i hændelsen fordi hun indtager en vigtig og tricky rolle i
situationen. Selv om faderen forstår dansk til en vis udstrækning, kræves det , at der er en tolk
til stede i kritiske situationer på et hospital. Tolken laver en fatal fejl ved oversættelsen af
lægens budskab til familien. Dette påvirker fortælleren, som grundet sin baggrund kan
konstatere, hvilken alvorlig fejl tolken begår.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg var i min første praktik som sygeplejer på Rigshospitalet. Jeg fulgte min vejleder, som
have arbejdet i sektoren i mange år. Hun var blevet uddannet i det gamle system.
En dag kom vi ind på en stue, hvor der lå en 14årig arabisk pige. Hun var terminalt syg, havde
en hjerneskade. Som led i sygdommen fik hun hjertestop og modtog CPR. Det virkede
uhyggeligt på mig.
Hendes forældre, som havde libanesisk baggrund, var i stuen sammen med en læge. Der var
også en kvindelig arabisk tolk.
Lægen forklarede forældrene på dansk, at hospitalet havde besluttet at de ville stoppe brugen
af CPR ved hjertestop. Han nævnte ikke ordet eutanasi, men det var klart hans mening.
Tolken videregav dette udsagn på arabisk, men i hendes version blev det til det diametralt
modsatte, at de ville fortsætte med
Cpr. Det var klart for mig fordi jeg kan arabisk.
Faderen kunne noget dansk og så ud til at forstå, hvad lægen mente. Jeg regnede helt klart
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med at moderen ville gå derfra med den klare overbevisning, at hospitalet ville fortsætte med
cpr.
Jeg var meget utilfreds ,fordi jeg med min arabiske og muslimske baggrund var sikker på, at
hun aldrig ville have accepteret at stoppe cpr.
Derfor spurgte jeg hende om hun var helt klar over, hvad lægen havde sagt. Da hun sagde ja,
opfordrede jeg hende til at bede om et nyt møde med lægen med en anden tolk.
Jeg håbede at jeg kunne hjælpe hende til at få en korrekt forståelse, j eg kunne ikke bare stå
og høre på at en arabisk familie blev misinformeret.
Jeg kontaktede også lægen, der var ved at forlade stuen. Jeg sagde til ham, at jeg talte arabisk
og ikke var sikker på, at moderen have forstået hans besked. Han trak bare på skulderen og
sagde, at der var blevet tilkaldt en tolk i overensstemmelse med regler og procedurer. Han ville
ikke foretage sig yderligere.
Jeg talte også med min vejleder, hun sagde at det var lægen, der bestemte og at jeg som
praktikant ikke kunne tillade mig at kritisere en læge.
Situationen chokerede mig af etniske, kulturelle, religiøse og professionelle grunde…”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Hændelsen finder sted på en hospitalsstue hvor en læge forklarer pigen og hendes familie om
den medicinske situation.
En arabisk familie:
Mand, kone og deres syge datter. De er i 30’erne, pigen er 14 år.
Personale:
En mandlig dansk hospitalslæge.
En kvindelig professionel arabisk tolk.
En kvindelig sygehjælper, som er vejleder for fortælleren. Hun har arbejdet i 38 år i
sundhedssektoren.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Det vides ikke, om familien og læren allerede har mødt hinanden.
Familien har heller ikke mødt sygehjælperen, tolken eller fortælleren før.
De professionelle kan have mødt hinanden før på hospitalet.
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Den arabiske familie:
Hændelsen inkluderer en familie med muslimskkulturel baggrund. Det var især faderen, som
chokerede fortælleren, fordi hanikke modsætter sig lægens beslutning om at stoppe
behandlingen, selv om det er i modstrid med familiens religiøse tro. Når han ikke siger noget,
er det måske fordi hans vil skåne sin kone, som ikke forstår dansk.
Den danske hospitalslæge:
Lægen gav fortælleren et chok, fordi han håndterede situationen med ringe professionel
kvalitet. Han interesserer sig tilsyneladende ikke for , hvilken kulturel baggrund familien har og
om dette kan indvirke på deres forståelse for den medicinske behandling. Hans profession
kræver at han respekterer visse etiske og proceduremæssige regler – som at benytte tolk- men
i praksis svigter han professionelt ved ikke at sikre sig at alle tilstedeværende – og i
særdeleshed muslimske familiemedlemmer- forstår situationen og beslutningerne. Han
opretholder en hierarkisk position som den, der har magten til at bestemme over liv og død.
Den danske sygeplejevejleder:
Hun giver også fortælleren et chok, fordi hun, til trods for hendes professionelle ansvar, ikke
tager notits af situationen og ikke spørger ind til familiens forståelse af situationen. Det virker
som om hun bare udfylder en rolle i professionskulturen med indbygget hierarki mellem læger
og sygeplejersker og andre sundhedsfaglige.
Tolken:
Tolken spiller en afgørende rolle i hændelsen. Selv om faderen taler dansk, kræver
hospitalsreglerne at der skal være en professionel tolk til stede. Tolken har et professionelt
ansvar at leve op til. Hendes fejlagtige oversættelse kan skyldes dårligt sprogkendskab, men
der kan også indgå en overvejelse om at ville skåne familien for en barsk sandhed.
Fortælleren kan konstatere, at tolken bruger en anden arabisk dialekt end familien.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Det chokerer fortælleren, at en sådan fatal misforståelse kan finde sted i en professionel
kontekst. Han føler sig ansvarlig, fordi han forstår fejlen og føler sig et slags etisk
sandhedsvidne som bør bryde ind.
Han reagerer emotionelt fra flere perspektiver. Med sin arabisk-muslimske baggrund, bliver
han chokeret over den manglende hensyntagen til familiens religiøst-kulturelle værdier. Han
lægger sine egne værdier og mangel på respekt over for andre religiøst-kulturelle værdier ind i
situationen.
Hans personlige værdier og ansvarsfølelse bliver aktiveret, idet han ser at moderen fratages
muligheden for at reagere på baggrund af korrekt information. Han beslutter sig for at blande
sig uanset sin lave position i det hierarkiske hospitalssystem fordi han har konstateret en
alvorlig fejl.
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4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Set fra fortællerens perspektiv vil aktørerne i hændelsen repræsentere følgende positioner:
Intersektion mellem religiøse, etiske og professionelle normer og værdier:
Faderens adfærd giver fortælleren både etisk/religiøse og professionelle skrupler, hvorved der
bliver aktiveret normer og værdier på et både privat og professionelt domæne. Faderen forstå
uden oversættelse at lægen har besluttet at stoppe behandlingen. Derfor er han nok også klar
over at hans kone ikke har forstået det. Måske holder han sin mund for at skåne hende for den
hårde sandhed. Selv om eutanasi er forbudt i Islam, kan han alligevel have ønsket, at datteren
kan sove fredfyldt ind.
Set fra fortællerens private perspektiv, er dette et brud på fundamentale religiøse normer og
værdier.
Fortælleren får professionelle skrupler over faderens medskyld i den forkerte tolkning. For
fortælleren er det en stærk professionel og etisk værdi at indsigt skal føre til åbenhed og
transparens. Selv om faderen ikke indtager en professionel rolle i hændelsen, udgør hans
tavshed et professionelt dilemma for fortælleren, som er klar over de religiøse konsekvenser
for familien.
Intersektion mellem hierarkiske strukturer, interkulturel kompetence og professionel tilgang til
alle patienter uanset deres baggrund:
Lægen aktiverer både professionelle og etisk-kulturelle skrupler, idet han bruger sin position i
det lægelige hierarki til at udvise professionel, interkulturel og empatisk indifference overfor
en muslimsk families behov og krav i en meget kritisk situation.
Lægen forsømmer på et professionelt, menneskeligt og interkulturelt plan at sikre sig, at
forældrene til bundt forstod konsekvenserne af hans medicinske beslutning. Rent formelt
beroede han sig på, at der var en professionel tolk til stede.
Da fortælleren informerer ham om at tolken fejloversætter, afviser han det idet han henviser
til, at alle regler og procedurer er fulgt.
Der kan stilles spørgsmål ved, om han følger lægegerningens etiske kodeks eller om hans
reaktion kan ses som uansvarlighed. Hans professionelle regler kræver at han respekterer visse
etiske og proceduremæssige regler- som at anvende tolk- men i praksis virker han
uprofessionel ved ikke at sikre sig at alle tilstedeværende – især den muslimske familievirkelig forstår situationen og dens konsekvenser. Derved bestyrker han en traditionel
hierarkisk position. Han referer til sin rolle som den, der kan beslutte mellem liv og død.
Vejlederen ser også ud til at handler på baggrund af de hierarkiske regler.
Intersektion mellem professionel service og personlig kulturel accept:
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Tolken forårsager professionelle skrupler, men måske også en velkendt følelse af en etniskkulturel andenrangs position og underordnethed i et system, hvor mellemlagsmænd –
mandlige læger- generelt befinder sig øverst i hierarkiet. Tolken er kvinde, araber og
formodentlig muslim. Som professionel bør hun chekke hvorvidt hun forstår og
videreformidler det korrekte budskab. Det kan ikke udelukkes at hun, som faderen, prøver at
beskytte familien mod det faktiske budskab. Hun må kende til at eutanasi er forbudt. Det kan
også være at hun ikke drister sig til at spørge som professionel usikkerhed i en situation, der er
kendetegnet ved stærke hierarkiske positioner. I dette tilfælde kan hendes frygt være
forstærket af køn og etnicitet.
På grund af sin egen baggrund er fortælleren følsom over for den slags uudtalte følelser.
Desuden er han stærk modstander af alle slags kulturel diskrimination.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Vrede og overraskelse når han bliver stillet overfor mangel på professionel ansvarlighed hos
lægen, vejlederen og tolken.
Vrede når han bliver stillet overfor mangel på respekt og mangel på viden og interesse for
muslimsk-kulturelle værdier, ikke mindst manglende respekt over for moderens religiøse
position.
Magtesløshed overfor organisationskulturen og hierarkiet, som kan beskære de ansattes
ansvarlighed. Især når systemet håndterer spørgsmål om liv og død.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Den danske læge:
Tilsyneladende tager han sig ikke af, hvorvidt en familie med muslimsk kulturel baggrund og
sproglige udfordringer forstår alvoren i daterens situation og konsekvenserne af den lægelige
beslutning. Hans professionskultur tvinger ham til at respektere visse etiske og professionelle
regler- som at bruge tolk. Men i virkeligheden fremtræder han som uprofessionel, når han ikke
sikrer sig, at alle implicerede – især muslimerne- forstår situationen og beslutningen. Han
opretholder drved en traditionel hierarkisk position. Han understreger at det er ham, der kan
afgøre liv og død.
Den arabiske familie, især faderen:
De har en muslimsk baggrund. Dette synes at spille en vigtig rolle fordi eutanasi er forbudt i
islam. Hvis man er uhelbredelig syg, skal man selv afgøre, om behandlingen skal afsluttes. Det
er heller ikke let for dem, for selvmord er også forbudt i islam.
Faderen ser ud til at stå i et stort etisk dilemma. Skal han følge sin religion og modsætte sig
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eutanasi, hvad enten det kan ses som aktiv eller passiv eutanasi? Eller skal han følge sit hjerte
og give datteren en barmhjertig hjælp ved at afslutte hendes lidelser? Hvis han vælger det
sidste, må han beskytte sin kone for at vide sandheden.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Etiske og professionelle dilemmaer i forbindelse med eutanasi:
Spørgsmålet om eutanasi dukker med mellemrum op i medierne, især i forbindelse med en
aktuel sag.
For det meste skelner man mellem tre former for eutanasi:
Eutanasi
Assisteret selvmord
Passiv eutanasi
Eutanasi er når en læge med patientens samtykke afslutter livet med medicin. Dette er ulovligt
i Danmark.
Assisteret selvmord er når en patient tager sit liv ved anvendelse af lægeordineret medicin.
Ligeledes ulovligt i Danmark.
Passiv eutanasi er hvor en terminalt syg patient har ret til at afslå en behandling, som kun kan
udsætte dødstidspunktet. En patient kan få smertestillende medicin, selvom dette
fremskynder dødstidspunktet. En læge kan også undlade at iværksætte eller fortsætte
livsforlængende medicinsk behandling. Dette er ikke ulovligt i Danmark.
I denne hændelse er fortælleren klar over at der er specielle regler vedrørende eutanasi i
islam. Det er forbudt og for nogle muslimer vil dette forbud veje tungere end den legale
ramme. I denne hændelse er der tale om passiv eutansai, som er forbudt i islam.
Spørgsmålet om eutanasi aktualiserer et dilemma mellem den legale ramme og islamiske love.
Etiske og professionelle dilemmaer forbundet med tolkning og kommunikation:
Det danske sundhedssystem har i mange år opereret med formelle regler og procedurer
forbundet med etnisk-kulturelle-religiøse forskelle på patienter og slægtninge. En sådan er
reglen om tilstedeværelse af tolk.
Systemer er blevet mere gearet til at møde interkulturelle udfordringer og kommunikative
krav.
Denne hændelse viser, at der er lang vej igen. Det er ikke så let at kombinere interkulturelle
kompetencer med hierarkiske professionelle strukturer og traditioner, fordi denne type
kompetencer indvirker på det professionelle hierarki, selvopfattelse, privilegier og
beslutningsret.
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Hvis regler og procedurer – som tolkning – kun bliver efterlevet rent formelt, kan der opstå
situationer ,hvor patienter og familier ikke bliver korrekt informeret, hvorved de fratages deres
ret til selvbestemmelse eller deltagelse i behandlingsplaner.
Der kan være dilemmaer, hvor formelle regler brydes med professionelles mangel på ansvar
såvel som mangel på anerkendelse og empati.
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25. ”DEN FORLEGNE LÆGE”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Kvinde / Anonym /identitet kendt af mht
Registreringsdato: 11. februar 2016, Danmark
Fortællerens professionelle status
Fortælleren er en 26årig kvindelig sidste års universitetsstuderende. Hun bor i København.

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Fortælleren er fysisk handicappet, hun lider af cerebral parese og bruger gangstativ. Hun er
bestyrelsesmedlem i en forening for unge handicappede og rådgiver andre unge, når de
oplever forskellige former for overgreb og diskriminering. Hun er meget bevidst om og
analytisk i alle aspekter af diskriminering, specielt med henblik på handicappede.
I denne hændelse har hun selv en patientrolle. Hun opsøger sin praktiserende læge om et
sundhedsproblem, som ikke er specielt relateret til hendes handicap.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
En yngre kvindelig læge, sandsynligvis i 40’erne.
Hun har asiatisk baggrund. Hun taler dansk uden accent, det må formodes at er født i Danmark
eller ankom til landet i en meget ung alder, måske som adopteret barn. I dette tilfælde
arbejder hun som vikar, mens lægen er på ferie. Hun har derfor intet kendskab til fortælleren
ude over hvad hun kan se i journalen.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
“Jeg gik til lægen med et problem, som ikke havde noget at gøre med min parese. Jeg tror det
var om henvisning til fysioterapi.
Jeg sidder i venteværelset, som var fuld af ventende, cirka 12 personer. Jeg vidste i forvejen at
min sædvanlige læge ikke var til stede, men i denne anledning var det OK, jeg regnede med at
vikaren kunne klare det.
Efter lidt ventetid kommen lægen ud i venteværelset og siger mit navn. Jeg rejser mig, mit
gangstativ er ved siden af mig og jeg griber det for at bevæge mig hen til lægens værelse.
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Da jeg rejser mig op og læren ser mit stativ, ser hun forbløffet på mig, som om hun er forlegen
og irriteret. Hun tager et skridt tilbage og siger med stakkatostemme :” nå nå nå, ok så, du må
hellere komme med mig..”
Hele hendes kropssprog viser, at mit handicap gør hende forvirret, overrasket og ubehagelig til
mode.
Jeg fulgte så efter hende ind i konsultationen. Jeg følte mig meget forvirret og var både
forlegen og rasende, så jeg havde besvær med at fremsige mit ærinde. Jeg ville bare ud igen.
Vores samtale blev derefter, anstrengt og lidt kunstig. Det var svært for os begge at tale
naturligt og afslappet efter situationen i venteværelset.
Senere tænkte jeg at det var en lettelse at det kun drejede sig om en mindre ting. Lægens
reaktion udraderede min tillid og selvsikkerhed.
Det ville have kunnet være slemt i en mere alvorlig behandlingssituation.
Selv om jeg har oplevet rigtig mange sære og anklagende reaktioner grundet mit handicap i
mange år, havde jeg aldrig oplevet noget lignende. Det var virkelig chokerende at en
professionel læge kunne reagere på en sådan måde. Måske havde hun ikke kigget i min
journal, selv om hun burde gøre det som vikar, men det kan alligevel ikke undskylde hendes
reaktion”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Udover fortælleren optræder følgende personer i hændelsen:
En læge, som vikarierer for fortællerens læge
10-12 andre patienter i venteværelset

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted i venteværelset og i konsultationen. Fortælleren opsøger læge om
noget, der ikke har forbindelse med hendes parese.½

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Hun føler sig meget forlegen og forvirret over lægens reaktion.
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Hun føler sig også negligeret og lidt ekskluderet.
Hun føler at hun bliver udstillet for de øvrige patienter, som også bliver pinligt berørt af lægens
optræden. Situationen påvirker fortællerens selvagtelse i negativ retning.
Hun føler sig totalt overrumplet. Selv om hun er forberedt på at møde forskellige former for
reaktioner på handicap, har hun aldrig prøvet at blive udsat for noget lignende hos en læge.
Således bliver hendes forbløffelse og forlegenhed lidt efter lidt erstattet af vrede og
indignation.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Hændelsen aktiverer adskillige af fortællerens holdninger, principper og værdier:
1) Ligebehandling og ligestilling:
Fortælleren er meget aktiv i kampen mod diskriminering, fordomme og mangel på
ligebehandling. Hun lider af cerebral parese og er bestyrelsesmedlem i en stor organisation for
unge handicappede. Hun er meget bevidst om situationer hvor handicappede bliver behandlet
diskriminerende og ekskluderende på baggrund af etnicitet, race, køn, alder. Ligestilling,
ligebehandling og anti-diskrimination betyder i dette tilfælde at mennesker med fysisk
handicap bør have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre mennesker
og have ret til at blive behandlet ligeværdigt. I denne hændelse oplever fortælleren at hendes
værdi om ligeværd og respekt bliver tilsidesat. Det er ikke første gang, der sker for hende,
men chokket opstår også fordi hun forventer, at disse værdier indgår i sundhedssystemets
repræsentanter , som skal kunne forholde sig til patienter med alle typer psykiske og fysiske
udfordringer.
2) Sikker og lige adgang til professionel behandling:
Selv om fortælleren er bevidst om manglende ligeværd og diskrimination i dagliglivet, har hun
en stærk forventning om en lige og retfærdig fordeling agf fordele og omsorg i velfærdsstaten.
Hun forventer at hun på lige fod med andre borgere er berettiget til søge kvalificeret
medicinsk behandling. Hun forventer at få en professionel og objektiv behandling i
sundhedssystemet, hvad enter hun henvender sig om sit handicap eller andre
sundhedsspørgsmål. I denne hændelse blive hendes generelle forventninger ikke
imødekommet, da hun finder ud af, at lægen ikke er i stand til at leve op til disse krav. Chokket
opstår fordi reaktionen på hendes handicap kommer fra en læge, som må formodes at have en
professionel indsigt i fysisk handicap og alle andre slag fysiske lidelser.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Fortællerens indtryk af vikaren kan sammenfattes i ordet mangel på professionalisme på flere
planer:
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For det første er lægen sjusket – hun læste ikke i journalen, hvilket kunne have haft alvorlige
konsekvenser for behandlingen.
For det andet er lægen indiskret – hun udstiller fortælleren for alle de øvrige patienter i
venteværelset. Idet hun skaber opmærksomhed om fortællerens person, udstiller hun hendes
anderledeshed som handicappet.
For det tredje er lægens adfærd tæt på at være diskriminerende og ekskluderende – det virker
som om hun er ude af stand til at forholde sig naturligt til patienter med fysisk handicap.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Kulturaspektet:
Fra et interkulturelt perspektiv er denne hændelse temmelig subtil. På den ene side synes den
vikarierende læg af være socialiseret i dansk tænkning og kultur, både med hensyn til den
professionelle sundhedskultur og den bredere kultur med inklusion of respekt for borgere med
fysisk handicap.
Det er således en gåde, om lægens reaktion stammer fra kulturelle holdninger og følelser over
for fysisk handicap. Det er velkendt at mennesker i visse kulturer prøver at ”skjule” slægtninge
med handicap i et forsøg på at hjælpe dem. Men det virker usandsynligt at en læge med dansk
kulturel baggrund skulle have sådanne kulturelle holdninger.
Mangfoldighedsaspektet:
Det er også muligt at tolke lægens reaktion som et udtryk for hendes manglende forståelse for
et bredere mangfoldighedsbegreb. Hendes forlegenhed i situationen kan afspejle herdens
personlige og private forlegenhed over for mennesker med handicap. I situationen overfører
hun sin mangel på personlig erfaring til den professionelle kontakt med en patient, der bruger
gangstativ.
Lægens reaktion kan antyde at hun på trods af hendes profession, er uvant med
mangfoldighed i praksis. Hun synes at have en fordom overfor mennesker med fysisk handicap
: de skal behandles på en særlig måde, fordi de er anderledes. Det kan også være, at man skal
tiltale dem på en særlig måde, mon de opfatter ting på samme måde som andre mennesker,
mon de lider af svindende åndsevner…
Antagelser af denne art kan have passeret lægens hjerne. Hun har ikke noget bevidst ønske
om at være diskriminerende, men hun kan føle sig hjælpeløs, fordi hun mangler indsigt i
mangfoldighedsdiskursen og i handicapdiskursen. Set ud fra et mangfoldighedsperspektiv, kan
lægens reaktion skyldes mangel på indsigt, hvorfor hun anvender stereotyper, som kan
opfattes som en speciel variant af kulturalisering.
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7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Denne hændelse repræsenterer en slags dobbelt chok:
På den ene side skyldes chokket en mangel på ligebehandling og en ubehagelig udstilling af
fortællerens handicap og anderledeshed. Dette virker endnu stærkere fordi handicappet ikke
er relevant for årsagen til konsultationen.
På den anden side forårsages chokket af en mangel på professionalisme samt mangel på
professionel empati, hvilket gør fortælleren utryg og usikker som patient. Lægen bringer
patienten ud af sin komfort- og sikkerhedszone som menneske og patient. Sandsynligvis er
lægens reaktion er udtryk for hendes egen usikkerhed , men dette forstærker indtrykket af
hendes manglende professionalisme.
Dette sætter fortælleren i et dilemma:
Hvordan er det muligt at have tillid til et sundhedsvæsen, hvor de professionelle ikke kan leve
op til basale principper og værdier beroende på generelle menneskerettigheder og krav om
ligebehandling.
Opsummering:
Uanset hvad der ligger til grund for lægens reaktion, så lever hun ikke op til den professionelle
praksis i et mangfoldigt samfund, hvor begrebet om mangfoldighed er tæt forbundet med
begreber om ligestilling og diskrimination. Således omfatter mangfoldighedsbegrebet en vifte
af illegale diskriminationsområder, herunder handicap.
Situationen også et illustrativt eksempel på, at vi ikke kan begrænse vores interkulturelle
begrebslige ramme for interkulturelle misforståelser til etnicitet. Kultur i denne kontekst er et
bredere begreb, som snarere går hånd i hånd med diskrimination mod mennesker som er
anderledes end den såkaldte normalitet i majoritetsbefolkningen.
Deraf følger at interkulturel træning må inkludere og artikulere det brede
mangfoldighedsbegreb, der refererer til en bred vifte af eksklusionsmekanismer.
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26. ”DESPERAT KVINDE”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Mand / Anonym /kendt af mht
Registreringsdato: 4. maj 2016, Danmark
Nøgleord
Sammenstød mellem offentlige myndigheders afgørelser og familiens autonomi
Det private og det kollektive i omsorg og pleje
Interkulturel kompetence som integreret del af den professionelle profil i sundhedssektoren

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er en mandlig sygeplejerske, som har arbejdet i forskellige institutuioner i
sundhedssektoren i ca. 30 år, mest inden for psykiatrien.
Han er nu 63 år og arbejder som souschef på et psykiatrisk center.

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Første gruppe:
Hændelsen opleves af en gruppe etnisk danske ansatte på psykiatrisk afdeling, både
sygeplejersker og sygehjælpere. Flertallet er kvinder, der er kun meget få mænd ud over
fortælleren.
Anden gruppe:
Der er også psykiatriske patienter og pårørende til stede, de er alle etnisk danske. Alle
patienter er kvinder fordi afdelingerne var kønsopdelte på det tidspunkt, hvor hændelser fandt
sted.
De pårørende er af begge køn.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
I denne hændelse er der tale om fælles kulturchok.
Første kulturchok:
Første kulturchok blev forårsaget af en kvinde med muslimsk baggrund. Hændelsen fandt sted
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da kvinden blev indlagt på psykiatrisk afdeling. Da hun bar slør, var hun formodentlig troende.
Hun talte meget lidt dansk. Derfor kan hun godt have opholdt sig længe i Danmark.
Hun har en mellemøstlig baggrund.
Andet kulturchok:
Andet kulturchok, som kvinden og hendes pårørende oplevede, var forårsaget af
repræsentanter for det danske psykiatriske system. Indlæggelsesregler og procedurer var
chokerende for dem.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Denne hændelse går et stykke tilbage i tiden. Jeg arbejdede på den psykiatriske kvindeafdeling
på Bispebjerg Hospital. Der var meget få mandlige sygeplejersker.
En aften blev en kvinde i fyrrene indlagt på+ min afdeling. Hun var formodentlig muslim, da
hun bar slør. Der var nogle familiemedlemmer med hende.
Forhistorien var at kvinden havde truet meda t begå selvmord. Hun var meget ophidset og ude
af sig selv. Familien havde ringet efter lægen, som indlagde hende da han skønnede at hun
kunne skade sig selv.
Denne beslutning kam nok som et kulturchok for hende og for familien.
På afdelingen blev hun indkvarteret i et tosengs-værelse. Så startede det hele: hun ville absolut
ikke være i det værelse. Hun ville hjem, hun voldsomt ophidset og skreg højt. Hun sparkede til
ting og smed med alt det, hun kunne få fat på.
Alt dette finder sted i gangen og der har samlet sig et stort antal patienter, besøgende og
personale. Nogle af de andre patienter prøvede at trøste hende og talte venligt til hende for at
berolige hende. Jeg lage mærke til at hun var klar over, hvem der var personale, selv om de ikke
havde uniform på.
Hun og hendes familie forlangte at vi åbnede døren så hun kunne komme hjem. Vi have store
kommunikationsvanskeligheder grundet sprogbarrieren. Hun talte kun meget lidt dansk, nogle
af familiemedlemmerne talte mere. Vi følte os hjælpeløse når vi prøvede at forklare reglerne
om indlæggelse. Vi ville gerne arbejde godt og seriøst men kunne ikke forklare hende de regler
og procedurer, som vi var tvunget til at følge.
Vi var også meget usikre på, hvor dårligt hun havde det Når man bliver indlagt på psykiatrisk
afdeling, formodes man at være til fare for sig selv eller for andre. Derfor var det vores pligt at
udrede hende. Vi havde alle en fornemmelse af at hun ikke var psykotisk, men vi måtte ikke
udskrive hende uden undersøgelse.
Vi måtte få familiemedlemmerne til at forlade afdelingen, selv om de ønskede at blive. På det
tidspunkt var det ikke muligt for familie og pårørende at overnatte. Det var et stort chok for
familien at de ikke kunne tage hende med hjem igen. Senere måtte vi medicinere hende og hun
faldt til ro.
Næste dag blev hun overført til den åbne afdeling, hvorfra hun hurtigt blev udskrevet. Vi havde
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mange svingdørspatienter, men jeg så hende aldrig igen. Jeg tror de have fået en så stor
forskrækkelse, at de ville gøre alt hvad de kunne, for at undgå indlæggelse.”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Flere aktører:
Den ny-indlagte kvinde og hendes ledsagere (4-6 personer). Kvinden var førstegangsindlagt og
personalet havde intet forhåndskendskab til hende.
6-8 ansatte
12-15 patienter
5-7 besøgende

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen foregår på den psykiatriske lukkede kvindeafdeling på et stort hospital. Der er ca.
30 personer til stede : personale, patienter og pårørende på besøg.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortæller og personale følte:
Hjælpeløse fordi de manglede mulighed for at kommunikere med kvinden og hendes familie
og for at kunne forklare regler for indlæggelse.
Overraskede over hendes voldsomme reaktion og ønske om at blive lukket ud igen med det
samme.
Overraskede over familiens ønske om at blive på afdelingen om natten.
Kvinden følte:
Hun bliver desperat og ophidset over at erfare at hun ikke frit kan forlade afdelingen igen.
Familien følte:
Hjælpeløse og bekymrede over kvindens reaktioner.
Forbløffede over hospitalets procedurer og egen manglende mulighed for at tage hende med
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hjem igen.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Personlig professionalisme og evne til at håndtere professionelle udfordringer:
Fortælleren og hans kolleger oplevede en stærk følelse af magtesløshed, fordi det ikke var
muligt for dem at berolige kvinden og hendes familie.
De kunne ikke bruge andre redskaber end sproget. De måtte bruge deres professionelle
autoritet for at få familien til at forlade hospitalet og medicinere kvinden for at få hende til at
falde til ro. De opgav at finde ud af, hvad der havde forårsaget hendes situation.
Organisatoriske procedurer overtrumfer personlig professionel vurdering:
Fortælleren og hans kolleger følte, at det var forsvarligt at sende kvinden hjem igen, men de
måtte følge regler og procedurer. Både fra en professionel og rent menneskelig synsvinkel
virkede det at efterlade kvinden på tosengs-værelset i denne tilstand af forvirring og
ulykkelighed.
Fortælleren og hans kolleger var dog ikke villige til at bryde med regler og forskrifter.
Intersektionelt samarbejde:
Hændelsen viser også et manglende samarbejde mellem hospitaler og den henvisende læge.
Det var lidt uforståeligt for fortælleren hvorfor den henvisende læge ikke have givet familien
nogen orientering om indlæggelsen og dens konsekvenser. Derfor fremstod hele
sundhedssystemet fremmedgørende for familien.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Fortælleren har forskellige indtryk:
Hun er rædselsslagen over at blive lukket inde
Alligevel har hun styr på hvilke roller de øvrige personer har
Hendes dramatiske opførsel skyldes ægte hjælpeløshed blandet med frygt for hvad der kan
ske, hvis hun mister selvkontrollen
Hun virker ikke psykotisk, hendes ophidselse må have andre grunde

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Kvinden ser ud til at være stærkt plaget af sorg og krise, hun kan være i risiko for at gøre skade
på sig selv. Psykisk krise og sammenbrud virker ukendt for hende og hendes familie, måske
heller ikke acceptabelt i deres kultur.
Familien er meget bekymret over hendes tilstand. Måske er det også pinligt og skræmmende
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for dem fordi det er meget vanskeligt at forklare og lette psykisk smerte. Måske er det også
problematisk for dem fordi reaktionen tyder på manglende selvkontrol.
Hendes acting-out synes at udtrykke hendes behov på en måde, som kan udtrykke et brud
med den kollektive livsform og de sociokulturelle traditioner, som mange muslimske
indvandrerfamilier virker præget af.
Sammenstød mellem offentlige autoriteter og familiens private sfære:
Ved indlæggelsen ser det ud til at kvinden får forståelse for at hendes personlige problemer og
behov for hjælp får nogle særlige konsekvenser i det danske sundhedssystem. I offentlige
institutioner bliver borgerne behandlet individuelt. Som patient vil hun blive tilbudt den
nødvendige omsorg og pleje, men dette indebærer at hun indlægges i nogle omgivelser, hvor
hun ikke kan kommunikere med andre.
Det ser ud til at det går op for hende at den individuelle behandling og omsorg indbefatter
ensomhed og social isolation. Selve indlæggelsen på et psykiatrisk hospital kan også betyde en
byrde for hendes familie og familiens sociale netværk. Når hun skriger og agerer ud, udtrykker
dette både hendes personlige behov og familiens behov for at hjemtage hende til den
familiære verden.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Hændelsen er et eksempel på et fælles kulturchok. Set fr a et interkulturelt læringsperspektiv,
er indlysende at personalet på hospitalet blev meget chokerede over at de ikke kunne
kommunikere med kvinden og hendes familie. Det gik op for dem at de manglede
professionelt værktøj til at håndtere hændelsen med.
Al professionel kompetence kom til kort i denne situation. Normalt vil både patienter og
pårørende bøje sig for den professionelle autoritet. Selv om patienter på lukkede afdelinger
kan være ophidsede og ønske at blive udskrevet, er familier indstillet på at overlade ansvaret
til de professionelle. I denne hændelse er de professionelle rykket ud af tryghedszonen.
Nu er det både utænkeligt og ulovligt ikke med det samme at tilkalde en tolk. Personalet ville
også være trænet i interkulturel kommunikation. Men hændelsen giver stadig anledning til
refleksion, fordi der i interkulturel kommunikation ud over faktuel samtale kan indgå sensitive
zoner. Det er stadig uvist, hvorfor kvinden have en adfærd, der fik lægen til at indlægge hende.
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27. ”FORNÆRMELSEN”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Mand / Anonym /identitet kendt af mht
Registreringsdato: 29. februar 2016, Danmark
Nøgleord
Etnisk-kulturelle fordomme og indirekte diskrimination
Stigmatisering og generalisering om etniske minoriteter, især unge mandlige indvandrere
Magtmisbrug over for en person, som man har ansvar for og som er afhængig af vurdering

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er sundhedsfaglig studerende. Uddananelsen er 3-årig. Fortælleren er på 3. år og
afslutter uddannelsen efter praktikken.
Han er 31 år.

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Fortælleren er født i Danmark, forældrene er flygtninge fra Pakistan. Han voksede op i den
næststørste by med en stor indvandrerbefolkning. Sener flyttede han til København, hvor han
bor nu og fuldfører sin uddannelse. Han taler flydende dansk, han er en reflekterende type,
som er meget engageret i livet og hvad der sker omkring ham.
Fortælleren er også engageret i spørgsmål om ligestilling, antidiskrimination og
mangfoldighed. Han er uddannet som ungeagent i København. Ungeagenterne er et team som
kæmper for antidiskriminering i erhvervsuddannelsessektoren. Han er meget opmærksom på
situationer, hvor der forekommer tegn på diskriminering, uretfærdighed og mangel på
ligestilling.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
Chokket forårsages af en vejleder i den organisation, hvor fortælleren er i praktik:
Den kvindelige vejleder er dansk. I denne hændelse udviser hun holdninger over for andre
kulturer, som ser ud til at være præget af negative forestillinger og fordomme, der grænser til
diskrimination.
Hendes eget kulturelt-religiøse grundlag er måske den dansk protestantiske kirke. Hendes
formelle tilknytning til kristendommen siger ikke noget om hendes religiøse habitus i et
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sekulariseret samfund som det danske. Hendes etiske standpunkt og holdninger til andre
kulturer og religioner vil snarere være præget af hendes erhverv og hendes socialøkonomiske
og sociokulturelle baggrund.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg skulle i praktik i 4 måneder på det psykiatriske hospital Sankt Hans. Som forberedelse
skulle jeg have nogle møder med mine to vejledere:
Det første var et gruppemøde med den kliniske vejleder fra hospitalet og min vejleder fra
studiet.
Derefter skulle jeg have et møde med den kliniske vejleder, hvor vi skulle afstemme
forventninger til praktikken.
Efter to måneder skulle jeg så have et møde med de to vejledere for at foretage en
midtvejsevaluering af praktikken.
Da jeg kom til det første møde, startede den kliniske vejleder med at spørge mig, om de
kommunale myndigheder havde presset mig til at tage praktikken. Jeg blev helt målløs over et
sådant spørgsmål. Men jeg svarede høfligt og præsenterede mig som en interesseret og
engageret studerende, som helt frivilligt havde valgt sundhedssektoren. Jeg understregede
ligeledes, at jeg glædede mig meget til min praktikperiode i psykiatrien. Jeg fik en
fornemmelse af, at hun bevidst prøvede at provokere mig og irritere mig, så jeg ville afbryde
praktikken. Ingen af de øvrige studerende fik den slags spørgsmål.
Kort tid efter fandt det næste møde sted, som skulle afstemme forventninger. Denne gang
startede hun med at spørge, om jeg havde begået noget kriminelt. Igen blev jeg målløs og
måtte tage mig meget sammen for at svare hende høfligt. Jeg sagde at jeg naturligvis havde en
straffeattest, som var helt ren. Hun var velkommen til at chekke det. Det lykkedes mig at
bevare roen.
Efter to måneders praktik kom det tredje møde. Det skulle lægge op til midtvejsevalueringen.
Mødet var planlagt at mine to vejledere, jeg havde et fint forhold til min studievejleder, som
også var til stede. Vi havde i forvejen talt om de mange positive oplevelser fra praktikken, som
nu skulle forelægges for den kliniske vejleder.
I stedet for at interessere sig for, hvad der var sket i praktikken, valgte hun at komme ind på et
helt andet emne. Hun sagde at hun havde forsket i psykiske diagnoser i mange år, og hun
havde tænkt på, om jeg mon skulle lide af ADHD. Hun spurgte mig om jeg havde en god egen
læge, som kunne foretage en diagnosticerende undersøgelse.
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Denne gang blev jeg målløs i 20 sekunder. Jeg tænkte på ,hvad jeg skulle svare og hvordan jeg
kunne kontrollere min vrede. Det var mig uforståeligt, hvorfor hun fremsagde sådanne
stigmatiserende og intimiderende udsagn. Jeg sagde til hende, at det var for langt ude. Hvad
kunne få hende til at fremkomme med en sådan påstand, nær vi kendte hinanden så lidt?
De sidste møder havde jeg ikke svaret hende, men denne gang blev jeg i den grad frustreret
over at blive kategoriseret og stigmatiseret som syg uden hold i virkeligheden.
Men jeg var også nervøs, jeg havde stadig to måneder tilbage af min praktik, uddannelsen
afhang af den og jeg vidste, at det var næsten umuligt at skifte praktik. Derfor besluttede jeg
,at jeg ikke ville indgive en klage. Det ville have gjort dagligdagen til et helvede med påtaler og
usikkerhed. Som nederst i hierarkiet kunne jeg få skyld for meget og blive ekskluderet.
Min studievejleder reagerede også på dette uventede angreb og opfordrede hende venligt til
at fokusere de positive oplevelser og professionelle resultater fra praktikken. Bagefter rådede
han mig til at undlade af gå videre med sagen.
Til midtvejsevalueringen virkede hun mere neutral og positiv, hun roste faktisk min faglige
indstilling og resultater.”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Ud over fortælleren deltager to personer:
En kvindelig vejleder, som er ansvarlig for praktikforløb på hospitalet. Hun har arbejdet som
sygeplejerske idet psykiatriske system i årevis og måske også andre steder i
sundhedsvæsenet. Hun er nok sidst i 50’erne.
En mandlig studievejleder, som også er uddannet sygeplejer. Vi kender ikke hans alder, men
gætter på at han er et sted i 30’erne.
Begge vejledere er danske.
Fortælleren og studievejlederne kender hinanden godt før mødet. Vi ved ikke om de to
vejledere tidligere har været i kontakt. Det er muligt, fordi praktiksteder bliver anvendt
hyppigt.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på en klinisk vejleders kontor på et psykiatrisk hospital. Hændelsen
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udvikler sig i løbet af successive møder på dette kontor.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren føler grundlæggende at han bliver målt op angrebet ud fra nogle generelle
forforståelser og fordomme om unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund.
Han bliver ikke vurderet og anerkendt som en person med håb, ambitioner, ressourcer og
kompetencer.
Han oplever også at han, uanset hvor engageret og dygtig han måtte være, stadig vil blive
vurderet på baggrund af generelle fordomme.
Han oplever direkte, hvordan den etniske kulturelle baggrund vejer tungere end den
menneskelige individualitet. Han bliver udsat for kulturalisering.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Ligebehandling og ligestilling:
Den kliniske vejleders reaktioner påvirker fortællerens værdier om ligebehandling,
anerkendelse og respekt uanset individuel baggrund. Dette gælder også lige muligheder for at
tage en uddannelse uanset social, økonomisk og kulturel baggrund. I stedet for at rose
fortælleren for hans engagement, betvivler hun hans motivation fra starten.
Antidiskrimination og mangfoldighed:
Fortælleren er meget bevidst om situationer præget af diskriminering, uretfærdighed og
mangel på ligestilling. Ud fra sin etnicitet og opvækst i et ghettopræget kvarter , har han
oplevet, at mennesker med en etnokulturel minoritetsbaggrund tit er udsat for diskrimination.
Dette indbefatter også indirekte diskrimination, hvor man bliver mødt med negative
fordomme og forventninger. Mødet med vejlederen udstiller denne sårbarhed.
Uddannelse og bidrag til velfærdssamfundet:
Fortælleren har internaliseret velfærdsstatens værdier om at yde sit bedste til at bidrage både
til samfundet og sin egen og familiens underhold. Det overrasker ham når en autoritet fra
uddannelsessystemet betvivler hans gode intentioner og ambitioner og derved prøver at
demotivere ham i stedet for at støtte og opmuntre ham.
Selvkontrol og sober dialog med modstandere:
Fortælleren har tilegnet sig den akademiske måde at håndtere argumenter på en velovervejet
og kontrolleret måde for at opnå andres respekt og anerkendelse. Selv når man bliver
behandlet uretfærdigt og føler sig angrebet, bør man bevare roen og selvkontrollen.
I dette tilfælde har han at gøre med en person, som ikke følger spillets regler. Hun virker ikke
130

til at tage notits af hans gode opførsel.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Han oplever, at hun gør sig skyldig i:
Uretfærdighed og demotiverende adfærd
Negative forforståelser og fordomme
Stigmatisering og generalisering af etniske minoriteter, især unge mandlige indvandrere
Indirekte diskrimination

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Den kliniske vejleders normer, værdier og referenceramme:
Den kliniske vejleder synes at tilhøre den gamle og autoritære skole, især med henblik på det
traditionelle hierarki inden for sundhedsvæsenet. Et eksempel derpå er, at hun foretrækker at
praktikanter svarer ja/nej på hendes evalueringsspørgsmål. Tilsyneladende bliver hun
provokeret af fortællerens kommunikative form og holdning, som er karakteriseret af mere
komplekse og uddybende svar. Hun afviser hans tilgang og kommunikationsform, som hun
betegner som abstrakt, upræcis og vag.
Desuden tenderer hendes indledende spørgsmål om hans motivation og om hans straffeattest
mod at være angribende, fordomsfulde og endda diskriminerende. Det ser ud til, at hun stiller
spørgsmål og hypoteser, som ikke normalt hører hjemme i en indledende praktiksamtale.
Selv om det ikke kan undskylde hendes adfærd , kan hun referere til et generelt billede af, at
jobcentre o. lign ofte bruger sundhedsvæsenet til at parkere langtidsledige. Dette gælder især
for indvandrere, hvor systemet ofte iværksætter kortvarige uddannelsesforløb. Det er en
kendt sag, at mange studerende på de kortvarige sundhedsuddannelser ikke er specielt
motiverede, da de er blevet tvunget for at bevare deres overførselsindkomster.
Det ser ud til at fortælleren gør vejlederes forvirret, fordi hun på den ene side prøver at
kategorisere ham ud fra etnisk baggrund – men på den anden side ikke kan indpasse ham i
hendes generelle kliche om unge mandlige indvandrere, ifølge hvilken han skulle leve af
understøttelse, kriminalitet og være sprogligt restringeret.
Studievejlederens normer og værdier:
Studievejlederen prøver at være mediator mellem den kliniske vejleder og fortælleren.
Formodentlig deler han ikke modstanden overfor fortælleren, men han vælger at forholde sig
pragmatisk og give fortælleren pragmatiske råd, nok for at undgå at han bliver smidt ud af
praktikken. Via denne adfærd understøtter han indirekte et system, hvor fordomme og
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diskrimination kan finde sted uden konsekvenser.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Denne hændelse fandt ste for nylig og viser at der stadig kan optræde kulturalisering i
sundhedsvæsenet.
Dette skal ses i lyset af, at sundhedssektoren i mange år har fokuseret på værdierne ved
kulturelle forskelle og mangfoldighed – og som konsekvens heraf har implementeret mange
kurser for både ledelse og ansatte. Det er skuffende og alarmerende at disse tiltag stadig er
stærkt påkrævet.
Nyere forskning i frafaldet på sundhedsuddannelserne viser, at det kun er en mindre gruppe
studerende, som mangler motivation. De fleste studerende har ikke noget realistisk billede af,
hvad uddannelsen går ud på. Der mangler en professionel, empatisk og realistisk vejledning.
Det samme gælder for praktiskforløbene, hvor en varm velkomst, positiv opmærksomhed og
grundig introduktion er afgørende for et godt resultat. Det har vist sig, at især de kliniske
vejlederes personlige og relationelle kompetencer er af største betydning.
Alle respondenter (lærere, vejledere, studenter) har understreget vigtigheden af grundige
introduktioner via intromøder for at facilitere praktikantens personlige spørgsmål,
kompetencer og behov for individuel støtte. Det var også det, den kliniske vejleder skulle i
denne hændelse.
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28. ”KLAGEN”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Kvinde / Anonym /identitet kendt af mht
Registreringsdato: 13. februar 2016, Danmark
Nøgleord
Etnocentrisme, kulturalisering og kulturel nedladenhed og muligvis ulovlig diskrimination
Mangel på interkulturel bevidsthed og klare regler for interkulturel adfærd på ledelses- og
organisatorisk niveau

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er sygeplejerske på et stort hospital i København. Hun arbejder på
operationsgangen. Hun er 47 år.

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Fortælleren er ikke født i Danmark, hun immigrerede fra Uganda for mange år siden. Hun blev
uddannet til sygeplejerske i Danmark.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
I hændelsen indgår 4 andre personer:
1) En ældre kvinde, der skal opereres.
2) Patientens datter, som er cirka 50 år
3) En oversygeplejerske
4) Tillidsrepræsentanten
Patientens er etnisk dansk og har derfor en i det mindste formel tilknytning til Folkekirken.
Dette kan indbefatte en hierarkisk, etnocentrisk og lidt nedladende opfattelse af andre
etnokulturelle og religiøse traditioner og normer.
Det samme gælder formodentlig for datteren, hvis hierarkiske holdning også har en
klassebaseret og social dimension. Dette viser sig når hun behandler hospitalspersonalet som
en slags tjenestefolk. Hun positionerer sig selv og moderen som hævet over personalet.
Oversygeplejersken har en etnisk dansk baggrund. I egenskab af leder for et multikulturelt
personale, er hun vant til at forholde sig til mennesker med forskellig etnisk og kulturel
133

baggrund. Hun har et vist kendskab til koderne i interkulturel kommunikation, men i dette
tilfælde viser hendes adfærd indirekte, at hun ikke har meget indsigt i hvad det vil sige at blive
diskrimineret.
Tillidsrepræsentanten har afrikansk baggrund, men hun har levet i Danmark i mange år. Hun er
aktiv i mange kulturpolitiske sammenhænge. I denne hændelse hjælper hun fortælleren og
støtter hende i at være berettiget til føle sig diskrimineret.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
“Jeg var på aftenvagt på operationsgangen. Vi har et kort vagtskifte, hvor dagholdet formidler
vigtige informationer om patienterne og afdelingen. Derefter kigger vi grundigere på de
patienters journaler, som vi har særligt ansvar for. På en stue lå der en ældre kvinde, som
skulle have været på opvågningsafsnittet. I vores sprog kalder vi det ”en patient på orlov”. Da
jeg kom ind på stuen, sagde jeg overrasket :” er du stadig her ?” Jeg havde ikke fået at vide på
vagtskiftet, at hun allerede var tilbage på afdelingen.
Kvinden er forskrækket, tilsyneladende forstærket af min overraskelse og måske også på grund
af hendes tilstand efter operation og bedøvelse. Hun virker meget frustreret og insisterer på at
ringe til din datter med det samme.
Datteren kommer meget hurtigt, hun er også meget vred og frustreret. Hun påstår at jeg har
opført mig meget dårligt over for hendes mor. Jeg har faktisk prøvet at berolige hendes mor,
men hun angriber mig verbalt med brug af de mest diskriminerende
udtryk.Oversygeplejersken bliver involveret, fordi datteren insisterer på at indgive en klage. I
klagen står der:
En sygeplejerske (M), som også er udlænding og MEGET svær at forstå, kom ind på stuen og
udbrød : Ih, er du her ! Vi troede du var på opvågningsafsnittet – det stod i journalen. Der stod
”på orlov” og så vidste de ikke at hun var tilbage på afdelingen…og det mindste man kan
forlange af en sygeplejerske er, at hun kan tale dansk, så man kan forstå hende. Dette er ikke
tilfældet med M…”
Da oversygeplejersken ser denne klage, opfordrer hun mig til at give datteren en undskyldning
og derved få afsluttet klagen. Dette nægter jeg fordi:
For det første, jeg har ikke handlet forkert. For det andet, jeg er selv blevet behandlet på en
meget diskriminerende måde, det er ulovligt.I forbindelse med klagen, kalder
oversygeplejersken mig til samtale. Jeg kræver at min tillidsrepræsentant deltager. Vi står fast
på at jeg ikke skal give en undskyldning. Det er unfair at sætte mig i en forsvarsposition, især i
lyset af det diskriminerende aspekt af klagen og datterens adfærd.
Senere bliver jeg overflyttet til en anden afdeling, så jeg ved ikke, om der er sket mere i denne
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sag. Jeg tror at datteren har truet med at indbringe den for Patientankenævnet. Jeg var heller
ikke den eneste sygeplejerske i klagen, datteren havde også klaget over afdelingens service
idet hele taget.
Det viste sig at datteren havde skrevet en detaljeret dagbog over alle slags klager i forbindelse
med moderens indlæggelse, så jeg var bare en lille brik i totalbilledet. Men det var alligevel en
chokerende oplevelse…”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Der indgår 4 personer ud over fortælleren:
En ældre kvinde, der skal opereres
Patientens datter, som er cirka 50 år
En oversygeplejerske
Tillidsrepræsentanten
Før hændelsen havde fortælleren kendskab til patienten, men ikke til hendes datter.
Fortælleren kender oversygeplejersken og tillidsrepræsentanten godt

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på operationsgangen på et stort hospital i København. Hændelsen
består af flere sammenhængende episoder:
1) Den udløsende episode mellem fortælleren og den kvindelige patient
2) Den efterfølgende konfrontation med datteren
3) Klagen, som bygger delvist på konfrontationen
4) Oversygeplejerskens reaktion på klagen. Den manglende støtte fra ledelsen forårsager det
andet chok.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren blev følelsesmæssigt påvirket og følte sig dårligt behandlet på flere måder.
Fra et personligt perspektiv:
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Hun følte sig diskrimineret på grund af etnicitet, hudfarve og afrikansk baggrund.
Hun følte sig patroniseret som om hun var en andenrangs borger i sammenligning med mor og
datter.
Fra et professionelt perspektiv:
Hun følte sig fagligt devalueret som erfaren sygeplejerske
Hendes faglige selvagtelse og stolthed blev nedgjort med relation til hendes sproglige
kompetencer. Hun taler perfekt dansk, men følte at datterens klage iver hendes accent blev
kombineret med mangel på faglig kompetence.
Fra et ansættelses og organisatorisk perspektiv:
Hun følte sig skuffet over og ladt i stikken af sin overordnede, fordi hun var parat til at lade
fortælleren tage skylden for hændelsen.
Hun følte også vrede, skuffelse og foragt for sin leder, som udviste total mangel på personlig
og professionel styrke og mod til at understøtte en ansat, som blev udsat for en urimelig og
diskriminerende adfærd. Lederen valgte at støtte den klagende part for at undgå at klagen gik
videre til en højere instans.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Det diskriminatoriske plan og værdier om ligebehandling og menneskerettigheder:
Fortælleren oplevede at hendes værdier om ligebehandling og respekt for mangfoldighed blev
overskredet. I særdeleshed følge hun sig diskrimineret på grundlag af sin etniske baggrund,
hudfarve og afrikanske baggrund.
I denne hændelse er fortælleren bevidst om at klagen inkluderer et diskriminatorisk aspekt.
Hun gør opmærksom på at det ifølge dansk lovgivning, EU-direktiver og internationale
konventioner er ulovligt at bruge hendes etniske baggrund som et argument mod hendes
faglige færdigheder.
Det etnocentriske plan og værdier om respekt for mangfoldighed:
Fortælleren følte sig nedgjort akademisk, professionelt og personligt af de nedladende og
ukorrekte påstande om hendes sprog i klagen. Hun mestrer det danske sprog og hendes
accent giver normalt ikke anledning til forståelsesvanskeligheder. Selv om denne del af klagen
let kan imødegås, er der også dybere lag, fordi dårlige sproglige færdigheder undertiden
forbindelse med manglende professionel kompetence og talent. På dette niveau blev
fortælleren ramt hårdt fordi det ligger helt uden for hendes egne normer og værdier om
ligeværdighed og respekt for mangfoldighed, både etnisk, kulturel og social.
Klagens insinuationer kan være vanskelige at bevise, men det ville være relevant at klage over
klagen til Ligebehandlingsnævnet.
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Det organisatoriske plan og værdier om mangfoldighedsledelse:
Fortælleren føler vrede og skuffelse fordi hun bliver svigtet af ledelsen og ikke får nogen form
for støtte og opbakning fra oversygeplejersken, selv om klagen er åbenlyst urimelig.
Oversygeplejersken tænker kun på af dække sig selv af i forhold til hospitalsledelsen. Dette er i
modstrid med fortællerens egne normer og værdier om gensidig respekt, integritet og fairness
- -men også værdier om interkulturel forståelse og mangfoldighedsledelse i en stor offentlig
organisation karakteriseret af mangfoldighed blandt både ansatte og patienter og familier.
Fra dette perspektiv, udgør oversygeplejerskens adfærd også et alvorligt brud på værdien om
at stå fast overfor uretfærdighed og at udvise ledelses ansvarlighed og fasthed og virkelig
ledelse

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Fortællerens indtryk går på datteren og oversygeplejersken:
For fortælleren er datterens adfærd udtryk for fordomme overfor mennesker med anden
etnisk baggrund. Hun ser også ud til at mene at mennesker med anden etnisk baggrund, især
afrikansk, ikke kan fungere på samme faglige niveau som hvide mennesker. Hun lader også til
at tro, at mennesker med anden etnisk baggrund ikke kan formulere sig ordentligt på dansk.
Dette kommer til udtryk i hendes klage : da det går op for hende ,at fortælleren ikke var
informeret om moderens placering, ændrer hun klagen til at gå på fortællerens manglende
beherskelse af dansk.
Fortælleren synes at lederen handler både defensivt og frygtsomt. Hun lægger større vægt på
at undgå at klagen sendes til hospitalsledelsen. Idet hun beder fortælleren om at undskylde,
viser hun at hun foretrækker at undgå en klagesag i stedet for at forsvare en ansat mod at
blive behandlet uretfærdigt og diskriminerende. Fortælleren ser det som et klart tegn på dårlig
ledelse og manglende mod. Lederen forsvarer indirekte en diskriminerende og ulovlig adfærd
og demonstrerer samtidigt at det er tilladt at tale nedladende til ansatte med henvisning tik
deres etniske baggrund.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Den kvindelige patients baggrund kendes ikke. Det ser ud til, at hun er meget afhængig af sin
datter og at hun reagerer fordomsfuldt, formodentligt ud fra ” frygt for det fremmede og
ukendte”. Hendes reaktioner kan dog også henføres til hendes tilstand. Lige opvågnet fra
bedøvelse, kan hun føle frygt og smerter. Det kan være hun har oplevet, at personalet ikke
altid er til stede, når hun har brug for hjælp.
Datterens baggrund kendes heller ikke. Hendes reaktioner tyder på, at hun har fordomme mod
mennesker af anden etnisk herkomst. Det ser ud til at hun opfatter disse som andenrangs
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mennesker, der ikke kan være fuldt kvalificerede. Hun synes også at positionere sig selv på et
højere socialt niveau med sundhedspersonalet som en slags tjenestefolk. Hendes dagbog viser
at hun forventer en speciel service, som tilhører en fjern tids klasseskel.
Selvom hendes klage antyder denne fortolkning, kan hendes reaktion – overreaktion – også
skyldes hendes frygt og bekymring over moderens tilstand.
Oversygeplejersken er knyttet til ledelsesniveauet, hun skal både beskytte personalet og sikre
en god service overfor patienter og pårørende.
Set fra et organisatorisk perspektiv, kan hendes adfærd tolkes som et behov for at opretholde
hospitalets gode ry. Fra det personlige perspektiv, kan hendes adfærd tolkes som tegn på
hendes ambitioner om at fremstå som en effektiv afdelingsleder – og måske også som tegn på
hendes frygt for ikke at kunne leve op til ledelsesopgaven og derved pådrage sig kritik fra det
øverste niveau i hospitalshierarkiet.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Denne hændelse viser hvordan et hospital hverken fra et organisatorisk og strukturelt
perspektiv eller fra et integrativt og lighedsperspektiv lever op til de grundlæggende værdier
og principper om ligebehandling og mangfoldighedsledelse.
Selvom mange sundhedsarbejdere vil hævde, at de er kompetente til interkulturel
kommunikation, viser denne hændelse at interkulturelle problemer i praksis kan kollidere med
ledelses og økonomiske perspektiver. Hospitaler kan ikke tåle at få for mange klager fra
patienter og pårørende. Oversygeplejersken vægter fortællerens behov og rettigheder lavere
end hensynet til hospitalets organisation og struktur.
Hun kan også selv risikere at miste magt og prestige, hvis der er for mange problemer på
hendes afdeling.
Hændelsen viser vigtigheden af at kombinere interkulturel træning med intersektionalitet
mellem interkulturel forståelse og organisationsstrukturer.
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29. ”LEVERTRANSPLANTATIONEN”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Mand / Anonym /identitet kendt af mht
Registreringsdato: 4. april 2016, Danmark
Nøgleord
Interkulturel kommunikation og interkulturel forrståelse som en professionel kompetence
Generel mangel på kommunikation
Kulturalisering, kulturel determination
Statisk og hierarkisk kulturbegreb

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er en professionel kulturel mediator i sundhedssektoren.
Fortælleren har grundlagt “etnisk ressource team”, et stort netværk af frivillige, som yder
bistand til hospitalspatienter med anden etnisk baggrund. Samtidig giver de
sundhedspersonalet supervision i at håndtere kulturmøder i sundhedssektoren. Han er også
næstformand i Det islamisk-kristne Center og arbejder som Iman. Han er under uddannelse
som fængsles- og hospitalspræst I England. Han vil blive den første uddannede professionelle
spirituelle rådgiver i Danmark.
Han deltager også aktivt i debatten på sociale medier om integration, mangfoldighed, religiøse
mindretal – altid fra et humanistisk og ligestillingsperspektiv. Som Iman har han udtalt, at
religion overskrider vores seksualitet, kultur og identitet. Det er derfor muligt at være både
muslim og homoseksuel. At være troende betyder ikke at man skal følge majoritetens
seksuelle orientering.
Han er i starten af 30´erne, gift og har to børn.

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Hospitalspersonalet på et stort hospital. Så vidt vides, har alle etnisk dansk baggrund. De kan
være formelle medlemmer af Folkekirken, men vi kender ikke deres personlige religiøse
holdninger.
Som professionelle er de formodentlig mere præget af den medicinske faglighed og
hospitalskultur end af religiøse og spirituelle holdninger.
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Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
En mand med pakistansk baggrund, som har været indlagt i lang tid. Han afventer en
levertransplantation.
Han er aktivt troende muslim og bliver stadig mere optaget af religiøse og spirituelle
spørgsmål. Selv om han har været aktiv på arbejdsmarkedet i mange år, taler han ikke godt
dansk.
Indirekte patientens kone, som besøger ham så tit hun kan. Hun arbejder fuldtid og tager sig af
tre teenage børn. Hun taler flydende dansk, men hun er også forvirret og i vildrede om
sygdomsforløbet. Hun bliver ikke af personalet på afdelingen benyttet som ”brobygger”.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
“Sammen med en kollega fra Etnisk ressourceteam blev jeg bedt om at komme til den afdeling,
hvor patienten var indlagt. Han havde ventet på en levertransplantation i lang tid. Både
patienten selv og hans familie regnede med, at han døde. Han fik så et nyt
helbredelsesperspektiv. Efter en optimistisk periode med god prognose for transplantationen,
fik patienten adskillige infektioner, som udsatte transplantationen. Lægerne var usikre og
kunne ikke forklare, hvorfor disse infektioner opstod. Med tiden forandrede patienten sig : i
perioder trak han sig ind i sig selv og var fjern og svær at komme i kontakt med, i andre
perioder reagerede han aggressivt og eksternaliserede sin frustration.
Disse skift chokerede afdelingens personale. Da de ikke kunne kommunikere med patienten,
følte de sig hjælpeløse og handlingslammede og tilkaldte derfor ressourceteamet. Efter første
møde blev jeg klar over, at de opfattede patientens reaktioner som værende kulturelt
betingede. Derfor havde de ingen anelse om, hvordan de skulle håndtere situationen.
Ud over denne forvirring viste det sig, at patientens dagsrytme irriterede dem. Han sov længe
om morgenen og det passede dårligt ind i hospitalsrytmen med medicinuddeling og
forplejningstidspunkter. Derefter besøgte jeg patienten og snakkede længe med ham. Vi kom
ind på mange aspekter ved hans situation, både spirituelle, religiøse og praktiske spørgsmål
om hans kone og børn og deres fremtid efter hans død – HVIS han altså skulle dø. Jeg kunne
føle hvordan alle disse eksistentielle og praktiske spørgsmål påvirkede ham emotionelt. Det gik
også op for mig, at han manglede information om sygdommen og de uforklarlige infektioner.
Ingen på hospitaler havde prøvet at informere ham eller tale med ham om al usikkerheden ,
der påvirkede hans mentale situation.
Efter denne samtale vendte jeg tilbage til personalet og forklarede dem, at hans reaktioner
ikke havde nogen forbindelse med hans etniske og kulturelle baggrund. Han reagerede blot på
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en grundlæggende menneskelig måde og sin angst og bekymringer som enhver anden patient i
hans situation. Jeg gjorde opmærksom på at han manglede både klinisk information og
anerkendende omsorg ligesom enhver anden patient.
Min hovedpointe var, at det handler om universelle menneskelige reaktioner, som kan have
kulturelt betingede udtryksformer.
Jeg fortalte dem også at der var en simpel grund til at han sov længe om morgenen : han
havde kørt taxa om natten i mange år og have internaliseret mønstret med at sove om dagen.
Da dette blev klart for personalet, kunne de finde praktiske løsninger på problemet.
Personalet udtrykte tilfredshed med denne samtale og de ændrede deres praksis idet de
forklarede ham, at lægerne ikke var klar over, hvorfor han hele tiden fik infektioner. Dette
kunne ikke fjerne hans usikkerhed og angst, men de behandlede ham på en anerkendende
måde. De forstod at mange af udfordringerne havde rod i deres frygt for at komme til at stille
forkerte spørgsmål eller for at udfordre nogle religiøst-kulturelle traditioner. Således havde de
faktisk forskelsbehandlet ham.
Vi besluttede at holde tæt kontakt med ham. Min kollega og jeg besøgte ham adskillige gange
som mediatorer og ”brobyggere”. Vi sørgede også for at en af vores psykologer fra
ressourceteamet talte med hans kone.”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortælleren kommunikerer hændelsen på personalets og patientens vegne.
Ud over fortælleren er flere personer involveret i hændelsen:
Personalet på afdelingen, især sygeplejerskerne. Der er også nogle sygeplejere. På stuegang
kommer der læger. Der er nok ti personer i alt.
En patient som i lang tid har ventet på en levertransplantation. Han har pakistansk baggrund
og kom til Danmark for 20 år siden. Han har arbejdet i mindst ti år som taxachauffør. Han taler
og forstår rudimentært dansk. Han kan have problemer ved at forstå medicinske begreber og
forklaringer. Han er troende muslim og er meget optaget af spørgsmålet om døden, både fra
et spirituelt synsvinkel men også praktisk materielt, især hvad angår hvad der skal ske med
hans kone og tre børn.
Indirekte indgår i hændelsen patientens kone, som besøger ham så tit hun kan. Hun arbejder
fuldtid og tager sig af tre teenage børn. Hun taler flydende dansk, men hun er også forvirret og
i vildrede om sygdomsforløbet. Hun bliver ikke af personalet på afdelingen benyttet som
”brobygger”.
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2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen foregår på et stort hospital i København.
Fortælleren repræsenterer ressourceteamet, som kan tilkaldes, når patienter og pårørende
har brug for særlig religiøs bistand eller personalet behøver supervision i forhold til kulturelle
og religiøse problematikker.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Personalet:
Medlemmer af personalet reagerede med modsætningsfyldte og tvetydige følelser:
En følelse af at være ude af stand til at ”læse” og forstå patientens ”koder”.
En følelse af hjælpeløshed og manglende evne til at udføre de gængse professionelle
procedurer og pligter.
En følelse af irritation og utålmodighed over manglende kontakt og umulig kommunikation.
Patienten (og indirekte hans kone):
Patienten reagerede også med modsætningsfyldte og tvetydige følelser:
Forvirring, usikkerhed, angst og desperation.
Isolation og ensomhed.
Mangel på omsorg i forhold til basale spirituelle og religiøse behov.
Mangel på følelsesmæssig og intellektuel anerkendelse fra personalet.
Utilpashed over at være til besvær for personalet
Utålmodighed, agitation og vrede.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Professionalisme i omsorg og behandling:
Det professionelle personale indgår i en kultur, der fokuserer på høj professionel kvalitet i
pleje og behandling. I de senere år er der opstået en stigende bevidsthed om betydningen af
patienternes mentale og psykologiske tilstand – i det mindste på papiret. Som del af denne
kommunikation. På denne baggrund er personalet bekymret over patientens trivsel, men de er
ikke i stand til at leve op til egne normer og kan ikke yde ham den fornødne støtte.
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Kulturalisering og kulturel determination som normativ tilgang:
I mangel på professionelle og medicinske metodiske tilgange, prøver personalet at inddrage
andre forklaringsmodeller som kan nedsætte deres kognitive dissonans. De søger tilflugt i
kulturelle forklaringer og ved at sætte patientens reaktioner ind i en kulturel ramme, bliver de
fjernet fra den medicinskprofessionelle arena. Der ligger fra personalets perspektiv ikke nogen
nedladende holdning i kulturelle forklaringsmodeller. De kulturelle faktorer er reelle og kræver
viden om forskellige kulturer og dertil knyttet adfærd. Kulturalisering og kulturel tilgang til
patientens reaktioner kan nærmest beskrives som en diagnostisk proces.
Tabuer forbundet med religiøs og spirituel praksis:
Kulturaliseringen kan også ses i sammenhæng med andre værdier forbundet med berøring af
religiøse tabuer. Personalet italesætter deres ubehag over at tale med patienten om religiøse
spørgsmål. At diskutere religion og tro med en praktiserende muslim anses for særligt
tabuiseret.
I Danmark anses religion for at tilhøre privatsfæren. Den generelle norm er at man viser
respekt for andres religiøsitet ved at undlade at tale om den. Denne norm følger personalet
også.
Disse normer kan være særlig udprægede i sundhedssektoren, som bygger på en
naturvidenskabelig tilgang. Det basale er målelige facts og en spirituel tilgang til kroppen og
livet er svært foreneligt med biomedicinen.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Personalet opfatter patienten som vanskelig og fremmed på grund af:
Sproglig barriere – de kan ikke kommunikere på dansk
Kulturforskelle. De opfatter ham for fremmed på grund af hans pakistanske og muslimske
baggrund. De har en forventning om at disse etnisk-religiøse forskelle automatisk betyder at
han oplever alt anderledes end en dansker. Han må formodes at være medlem af en anden
type kulturelt fællesskab med andre værdier og normer.
Adfærdsmæssige barrierer – de føler sig generet af hans dagsrytme, som interfererer med
hospitalsrutinerne.
På trods af de negative følelser, føler de også medfølelse med hans isolation og desperation.
Derfor søger de hjælp og bistand hos fortælleren.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
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Betydning af religiøse og spirituelles spørgsmål om liv og død:
Ifølge fortælleren betyder religion og spirituelle spørgsmål meget for patienten. Især i en
livstruende situation har han behov for at tale om disse spørgsmål med en person, som forstår
hans behov eller i det mindste viser interesse og respons. Det er ikke muligt for ham at benytte
personalet hertil og han føler sig i stigende grad isoleret og begynder at handle desperat på
forskellige måder
Være patriarkalsk overhoved for familien:
Ifølge fortælleren anser patienten sig selv for at være familiens overhoved, hvilket indebærer
at han må være i stand til at beskytte og tage sig af sin hustru og børn. Tilsyneladende bliver
denne holdning ikke påvirket af,at hans kone arbejdet fuldtids og taler flydende dansk. En del
af hans fortvivlelse skyldes, at han ikke er i stand til at leve op til sine forpligtelser som
familiens overhoved. Han føler også, at han ikke vil være i stand til at tage sig af familien i
fremtiden.
Ligeværdighed i professionel behandling:
Ifølge fortælleren er patienten klar over, at han er til besvær for personalet. Men fra hans
perspektiv, er de ikke rigtig professionelle, idet han ikke modtager nogen brugbar information
om sygdomsforløbet og prognosen. Han oplever, at han ikke bliver behandlet op lige fod med
de danske patienter på grund af hans etniske baggrund. Han kan ikke undgå at lægge mærke
til at personalet taler meget mere med de danske patienter. Derfor er ligeværdighed,
anerkendelse og respekt vigtige værdier i denne hændelse.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Menneskelige reaktioner på tværs af kulturer:
Som beskrevet af fortælleren, er et hovedpunkt i hændelsen at patientens reaktioner bør ses
som ganske almindelige menneskelige reaktioner. Men samtidig gør fortælleren opmærksom
på, at menneskelige reaktioner i krisesituationer også kan være kulturelt præget.
De professionelle bemærker de følelsesmæssige ændringer hos patienten. Men i stedet for at
reagere emfatisk og omsorgsfuldt, giver de op og hævder, at der er tale om en uforståelig
kulturel reaktion, som de ikke har tilstrækkelig viden til at håndtere. For det meste er de
professionelle forhåbentlig mere opmærksomme på patientens psykiske tilstand, det er vigtigt
at tage hensyn til angst, usikkerhed, frygt og usikkerhed. Dette lever personalet ikke op til i
denne hændelse.
De professionelle anvender stadig det forældede såkaldte ” statiske kulturbegreb”, som bygger
på den tidlige funktionalistiske antropologi, som opfattede en kultur som en homogen
organisation, hvis medlemmer alle havde de samme ideer, værdier og normer.
Personalet i denne hændelse kobler automatisk patientens reaktioner til en kulturel forklaring
baseret på hans pakistanske baggrund.
Nu om dage er det ”komplekse kulturbegreb” det gængse. Det er altid nødvendigt at foretage
en analyse af den specifikke situation for at afgøre, om og hvordan kulturelle faktorer kan
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påvirke en situation.
Hændelsen viser hvordan en forældet kulturforståelse kan udgøre en barriere for et adekvat
medicinsk behandling. Det er også en forældet opfattelse at man som professionel i
sundhedssektoren bør have en speciel viden pm forskellige lande og deres kulturer for at være
i stand til at kommunikere. Dette synspunkt understreger værdien af interkulturel træning og
viser også, at alle former for kommunikation hviler på evne til at relatere til et andet
menneske og dennes perspektiv.
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30. ”HJEMMEPLEJE HOS ROMAFAMILIE”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Kvinde /Anonym /identitet kendt af mht
Registreringsdato: 13. februar 2016, Danmark
Nøgleord
Faglighed versus kulturelle familietraditioner
Trusler i arbejdslivet
Subkulturel mistillid til autoriteter som del af en minoritetsidentitet

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er en hjemmesygeplejerske. Hun er 55 år og har mange års erfaring som
sygeplejerske.

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Fortælleren er født i Sverige, men har boet cirka 35 år i Danmark. Hun er gift og har tre voksne
børn, hvoraf den yngste stadig er hjemmeboende. Hun blev uddannet som psykiatrisk plejer i
Sverige. Senere, efter mange års arbejde i sundhedssektoren i Danmark, uddannede hun sig til
sygeplejerske. Hun lever med sin familie på landet uden for Helsingør. De har humanistiske
værdier med vægt på natur og økologi. De går imod materialistiske værdier og er åbne over for
mangfoldighed.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
Hændelsen foregår hos en romafamilie, der består af :
En mandlig patient midt i 20’erne
Hans kone på samme alder
Deres datter på fem år
Patientens mor, som er cirka 55 år
Patienten; har lige været på hospitalet og skal behandles hjemme for et operationssår, som
ikke vil læge.
Familien; lever i et kvarter, hvor der har boet mange romaer i mange år.
Den unge familie; er født og opvokset i dette miljø. Patientens mor bor også her, men hun
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emigrerede fra Eksjugoslavien.
De taler alle en speciel roma-dialekt. De unge har besøgt dansk folkeskole og taler rimelig godt
dansk. Fortælleren taler med svensk accent, men det virker ikke som om dette har betydning
for hændelsen.
Hele familien modtager overførselsindkomst.
Info om romaer i Helsingør:
Man regner med at der bor cirka 1200 romaer i Helsingør.
Det er vanskeligt at angive et præcist antal fordi det er ulovligt at registrere personer på basis
af etnicitet, Romaforeninger mener at tallet er meget højere, fordi mange romaer prøver at
skjule deres oprindelse fordi de frygter at blive stemplet som ”tyvagtige sigøjnere”.
Det høje antal romaer i Helsingør skyldes placeringen nær Sverige, som huser mange romaer.
Historisk var der i 60’erne mange romaer fra Serbien/Jugoslavien, som have vanskeligheder
ved at komme over til Sverige. Derfor blev de i Helsingør.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Som led i mit arbejde I hjemmeplejen skulle jeg besøge en patient, hvis operationssår ikke
ville læge. Såret var 15 cm bredt, det var lidt under navlen.
Da jeg ringede på døren, kastede familiens datter sig om halsen på mig. Sådan bliver vi normalt
ikke modtaget af familierne.
Derefter kom patientens mor farende og skreg: ”Jeg slår den læge ihjel!” Hun mente
formodentlig den læge, som havde foretaget operationen. Det er ikke ualmindeligt at
patienter og slægtninge klager over hospitaler og behandlinger, men de plejer ikke at true med
drab!
Da jeg gik ind i soveværelset for at rense såret, fulgte hele familien med og satte sig på sengen,
så jeg næsten ikke kunne komme til. Patientens kone insisterede på at ville række mig mine
ting fra min taske, det er helt uhørt. Tilsyneladende var hun bekymret over renlighed, det
virkede som om hun helst selv ville rense såret. Jeg følte mig meget generet, men det lykkedes
mig alligevel at tilse og rense såret.
Den sidste overraskelse kom efter behandlingen. Jeg var lift forvirret og stresset og ville hurtigt
ud af døren, patienten spørger så om jeg ikke vil købe en ramme øl til en god pris. Jeg afslog og
skyndte mig ud.”

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
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mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortælleren
Familien, som består af:
En mandlig patient midt i 20’erne
Hans kone på samme alder
Deres datter på fem år
Patientens mor, som er cirka 55 år

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted hjemme hos en ung romafamilie. Fortælleren kommer for at tilse et
operationssår, som ikke vil læge.
Fortælleren besøgte familien for første gang og vidste intet om dem i forvejen.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren blev meget overrasket og endte med at være helt målløs.
Situationen blev mere og mere skæv. Hun blev irriteret og det var en lettelse at blive færdig
med arbejdet og komme af sted igen.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
De professionelle normer og værdier vs familiens normer og værdier:
Hændelsen afspejler sammenstødet mellem en ekspertbaseret sundhedssektor og en
helhedsorientret behandlingsindsats i alle typer familier. I sygeplejen er der som oftest tale om
en dialog mellem en professionel og en patient. I dette tilfælde bliver denne standardsituation
udvidet til at indbefatte hele familien.
Et eksempel på dette er at konen prøver at overtage rengøringen af såret – hvilket fra
fortællerens perspektiv bør udføres af en professionel. Konen signalerer at autoritetspersoner
ikke har samme troværdighed som familiemedlemmer.
Den uventede indblanding fra familiens side udfordrer sygeplejerskens professionelle normer.
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De professionelle krav om neutral afstand vs familiens autoritet og position:
Selv om hjemmeplejefunktionen udøves i patienternes hjem, forventer sygeplejersken som
repræsentant for det professionelle sundhedssystem at kunne holde en vis professionel
distance til patienterne, uden at dette skal være på bekostning af empati, omsorg og nærvær. I
denne hændelse føler sygeplejersken sig truet professionelt, fordi hun bliver behandlet som
del af vennekredsen eller familien.
Denne trussel viser sig både fysisk og følelsesmæssigt, hvorved sygeplejersken bliver usikker på
flere planer.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Uforudsigelig – bryder alle regler og hierarkier mellem professional og patient
Truende grænseoverskridende adfærd
Uansvarlig omgang med sundhed og infektionsfare
6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Familieværdier og normer:
Der er normalt en meget stærk familieloyalitet i romafamilier. De foretrækker at være
sammen og respekterer ældre familiemedlemmer og konsulterer dem, når der skal træffes
beslutninger. I tilfælde af sygdom bliver det ældste kvindelige familiemedlem konsulteret,
fordi kvinder formodes af have en særlig sundhedsmæssig viden.
Sygdom angår hele familien.
Kommunikative værdier og normer:
Romaer kommunikerer normalt livligt, højt og argumenterende, dette bliver særlig tydeligt i
kritiske situationer som her i forbindelse med sygdom. Der kan også tit indgå former for fysisk
kontakt.
For de, der ikke har kendskab til romaer og deres traditioner og kommunikationsmønstre, kan
de fremtræde aggressivt.
Kropslige normer og værdier:
Traditionelt anses kroppen under taljen for at være uren og der er tilknyttet særlige
procedurer for rensning. Sårets placering i denne hændelse kan påvirke reaktionerne hos
familien; de vil helst have at en fra familien selv renser det.
Værdier forbundet med offentlige autoriteter og fremmede:
Romerne har stærke og langvarige kulturelle traditioner. De opstiller deres egne
samfundsmæssige og sociale regler. Fremmede – især repræsentanter for myndigheder –
bliver mødt med en vis distance og mistænksomhed, hvis de ikke accepterer de lokale regler.
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I hændelsen eksemplificeres dette hos moderen, som vil dræbe lægen, fordi hendes søn ikke
er kommet sig efter operationen.
Værdier relateret til arbejde og selvforsørgelse:
Mange lokale romafamilier står uden for det almindelige arbejdsmarked.
Det er ikke unormalt ar de prøver at tjene penge på forskellige former for transaktioner. Som
borgere i Danmark har de mulighed for at modtage overførselsindkomster og er derfor ikke
fattige i europæisk betydning.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Hændelsen viser hvor vigtig interkulturel forståelse er for professionelle i sundhedssektoren.
Det e vigtigt at kunne håndtere kulturelle møder, hvor der indgår uvante og ukendte normer
og forventninger og hvor begge parters behov for anerkendelse og respekt tilgodeses.
Vigtigheden af denne form ofr kompetence bliver særlig tydelig i denne hændelse, fordi
udførelsen af den professionelle opgave foregår i patientens hjem. Måske kræver
hjemmepleje en speciel form for interkulturel træning.
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31. ”TREKANTSAMTALE”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Mand / Anonym /navn kendt af mht
Registreringsdato: 13. februar 2016, Danmark
Nøgleord
Velfærdsstatsvision overfor ny public management og holdninger til ressourcesvage borgere
Negative forforståelser, kulturalisering og generalisationer over for migranter og etniske
minoriteter
Offentlige myndigheders magtmisbrug

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er en praktiserende læge, som arbejder i et lægehus i Helsingør. Han er midt i
60’erne.

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Fortælleren er født i Danmark og har praktiseret som læge i mange år. Han har haft mange
patienter med anden etnisk baggrund og har deltaget i flere lokale udviklingsprojekter for at
forbedre kulturmødet mellem læge og patient. F.eks. ”det tværfaglige afklarende team”, hvor
læger, sagsbehandlere og psykologer samarbejdede for at skabe en mere nuanceret og
differentieret forståelse for kulturelt relaterede sundhedsspørgsmål (projekter blev udarbejdet
af mhtconsult). Fortælleren har været sociokulturelt engageret i at forbedre medicinske
metoder overfor indvandrere.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
I denne hændelse er der to kultursammenstød med dertil hørende kulturchok:
1) Det første kulturchok blev forårsaget af en indvandrerkvinde med libanesisk baggrund, som
har boet i Danmark fra 1999. Hun er formodentlig muslim, men vi ved ikke, om hun er aktivt
praktiserende. På grund af egne helbredsproblemer og et barns sygdom, ønsker hun at gå på
førtidspension. Hendes mand er i fyrrene, arbejdsløs og på kontanthjælp. De har fire børn. De
tre ældste fungerer fint, går på gymnasiet. Efternøleren blev født med klumpfod og havde
langvarige behandlingsforløb. Nu går det ham rimelig godt. Familien bor i et ghettoområde i
Helsingør, hvor de fleste beboere er af anden etnisk herkomst og er arbejdsløse. Mange af
kvinderne har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Der har været meget fokus på området i
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forbindelse med integration og kriminalitetsforebyggelse. Der er nu mange forsøg på at
modvirke dannelse af parallelsamfund, socioøkonomisk isolation og kulturel ghettoisering.
2) Det andet kulturchok blev forårsaget af en mandlig dansk sagsbehandler på jobcentret. Som
sagsbehandler bør han som professionel repræsentere en grundværdi i det danske
velfærdssamfund; at rettigheder og pligter hører sammen. Man er berettiget til at modtage,
hvis man også er parat til at yde efter evne.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Hændelsen fandt sted for nylig. Jeg skulle deltage i en trekantsamtale på jobcentret med en
af mine patienter og hendes sagsbehandler.
Mødet skulle dreje sig om hendes helbredsproblemer og ønske om at få tildelt førtidspension.
Trekantsamtalen skulle også belyse hendes eventuelle arbejdsevne og muligheder for
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kunne være i en form for praktisk sprogskole eller andet
forløb.
Hun havde dog en meget tung diagnose, der gjorde det usandsynligt at hun skulle kunne
varetage et job. Kvinden beskriver sine smerter og jeg støtter hende i hendes ønske om
førtidspensionering. Hun understreger også at det er vigtigt for hende at være en god mor og
hustru på trods af helbredsproblemerne.
Sagsbehandleren siger at hun har truffet et bevidst og frivilligt valg om ikke at deltage på
arbejdsmarkedet.
Dette udsagn chokerer mig, fordi jeg ved at det kan medføre, at hun kan komme til at miste sin
ret til sociale ydelser. Jeg kunne føle at hans udsagn og måde at vende det, hun sagde, mod
hende selv, også forvirrede kvinden. Jeg prøvede at gøre ham opmærksom på hendes
diagnose og kroniske smertetilstand. Jeg gjorde også opmærksom på at hun gennem årene
rent faktisk have gjort mange forsøg på at komme ind på arbejdsmarkedet. Hver gang have
hun desværre måttet give op på grund af alvorlige helbredsproblemer.
Selv om sagsbehandleren ikke insisterede, kunne jeg mærke, at han ikke var overbevist om at
hendes anmodning om førtidspension var berettiget. Jeg kunne se på ham at han mente at
kvinden burde tage sig sammen i stedet for at fokusere på sine helbredsproblemer. Jeg tror at
han anså hen de for at være en af disse indvandrere, som malker det danske velfærdssystem
for penge uden at ville yde noget til gengæld.
Jeg ved ikke, hvad der sker i hendes sag. Men jeg frygter at hun står dårligt. Jeg har det dårlig
med det, fordi jeg ved, at vi sjældent har taget vores ansvar alvorligt som samfund. Vi har ikke
uddannet og socialiseret indvandrere til den mentale og værdimæssige side af den danske
velfærdsmodel, som inkluderer retten ti at modtage hjælp samt pligten til at yde efter evne.”
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1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortælleren.
Ud over fortælleren er følgende personer til stede:
En kvinde med libanesisk baggrund, som har boer i Danmark siden 1999.
Hun er i fyrrene, har lidt af en speciel rheumatisk sygdom siden barndommen. Hun er stadig
plaget af smerter i led og muskler. Hun er blevet diagnosticeret af en dansk speciallæge. Hun
lever af socialhjælp. Grundet hendes helbredsproblemer og et af hendes børns sygdom, har
hun aldrig lært dansk. Da hun kom til Danmark, var hun god til engelsk, men efterhånden
glemte hun sit engelsk.
En mandlig sagsbehandler fra et jobcenter, cirka 30 år gammel. Han er formodentlig uddannet
socialrådgiver eller akademiker.
En arabisktalende tolk. Vedkommende spiller ingen rolle i hændelsen.
Det vides ikke om kvinden kendte sagsbehandleren i forvejen, de har sikkert mødtes før. Dog
er der ofte stor udskiftning blandt sagsbehandlere, borgerne kan derfor ikke regne med at
møde professionelle, som kender deres situation.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen finder sted på et jobcenter, hvor en kvinde med indvandrerbaggrund skal til
samtale med sin sagsbehandler om hendes ansøgning om førtidspension. Fortælleren deltager
i samtalen som hendes læge.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren blev chokeret over sagsbehandlerens manglende empati. Fortælleren ser
sagsbehandlerens holdning som magtmisbrug, fordi kvinden er totalt afhængig af
sagsbehandlerens indstilling i forhold til det videre forløb.
Fortællerens føler sig også magtesløs som sundhedsfaglig ekspert. Han bliver overrasket over
sagsbehandlerens holdning, som ikke har noget af gøre med de sundhedsfaglige argumenter.
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Han fokuserer udelukkende på kvindens vilje i modsætning til hendes evne. Fortælleren føler
sig ikke i stand til at kæmpe imod for at forsvare kvindens behov og interesser.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Empati og medfølelse:
Fortælleren synes at sagsbehandleren bevidst fordrejer og overfortolker, når kvinden fortæller
at hun bestræber sig på at være en god mor og hustru i stedet for at fortælle hende på en
venlig måde, at det er hendes private prioriteter, som ikke har nogen forbindelse med
arbejdsmarkedssystemet.
Derved vælger han at behandle sagen ud fra sine personlige fordomme om indvandreres
manglende interesse i at bidrage til fællesskabet i stedet for at lægge en objektiv vurdering af
hendes helbredstilstand til grund for sagsbehandlingen. Fortælleren opfatter ham som ussel
og uprofessionel.
Den skandinaviske velfærdsstat og samfundsmæssig solidaritet:
Fortælleren mener at denne holdning strider mod det danske velfærdssystem og borgernes
basale ret til at modtage hjælp baseret på deres behov. Her har kvinden rent faktisk et
objektivt behov, men sagsbehandlerens holdning er mere en følge af
konkurrencestatstænkning end af den klassiske vision om et velfærdssamfund med en
retfærdig fordeling af ressourcer. Sagsbehandleren fremtræder som repræsentant for et
system præget af kontrol og mistænkeliggørelse overfor borgere i nød. Fortælleren føler at
denne holdning sammen med new managementtænkningen tenderer mod at true borgernes
rettigheder.
Respekt for (læge)faglig ekspertise:
Fortælleren føler at sagsbehandleren forholder sig arrogant overfor hans lægefaglige
vurdering og ekspertise. Sagsbehandleren viser ingen interesse for medicinske fakta, men
koncentrerer sig om kvindens udsagn om moderskab.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Magtmisbrug
Misbrug af velfærdsværdier
Smålighed og mangel på saglighed
Mangler format
Mangler empati og omsorg
Negative forforståelser og fordomme om indvandrere og deres udnyttelse af systemet

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
154

Kønsroller og kvinders prioritering af familie- og arbejdsliv:
Kvinden giver sagsbehandleren en slags kulturchok, idet hun begrunder sit ønske om at gå på
førtidspension med ønsket om at være en god mor og hustru.
Kvinden ønsker tydeligvis at være til rådighed for mand og børn i hjemmet. Hun kan beskrives
som en traditionel dansk husmoder, som lever underlagt traditionelle normer om kønsroller.
Efter at have levet mange år i Danmark er hun måske klar over. At arbejdsmarkedet og
velfærdssystemet ikke bygger på disse traditionelle værdier. Offentlig understøttelse er
baseret på tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis en familie ønsker, at moderen skal være
hjemmegående, opfattes det som en privat prioritering. Det kan derfor virke mærkeligt at
kvinden bringer dette ønske op i trekantsamtalen, selv om det repræsenterer en stærk værdi i
familien. Måske burde hun have argumenteret mere taktisk, men man må formode at hun
taler ud af et ærligt hjerte.
Social balance mellem rettigheder og pligter:
Sagsbehandleren giver både kvinden og fortælleren et kulturchok, når han benytter sig af
lejligheden til at misforstå kvindens udsagn om at ville være en god moder og hustru. I stedet
for at udvise empati og professionel forståelse, bruger han hendes udsagn til at understrege at
overførselsindkomster ikke bare er en rettighed. Det kræver at man prøver at være så aktiv på
arbejdsmarkedet som muligt.
Sagsbehandleren indtager den mest rigide version af arbejdsmarkedspolitikken. Han synes at
have internaliseret de systemiske værdier og handler ud fra en ægte både personlig og faglig
overbevisning.
Sagsbehandleren oplever at der er en dyb afgrund mellem ham selv og systemet overfor de
kulturelle holdninger, som kvinden udtrykker. Der kan også være tale om et kønsaspekt. Han
udviser en form for foragt overfor kvinden, som repræsenterer en svaghed og mangel på
forståelsen for basale sociale værdier og behov for at opretholde en balance mellem at yde og
modtage. På grund af hendes køn og kultur kan hun kun forholde sig til familien og
intimsfæren, ikke til socialsfæren og de kollektive forpligtelser, som velfærdsstaten bygger på.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Som fortælleren selv bemærker, viser hændelsen et grundlæggende dilemma i den danske
integrationsindsats:
Man har forsømt at bevidstgøre om velfærdsstatens basale værdier og byggesten. Det er
derfor ikke underligt at mange indvandrere og deres efterkommere har svært ved at finde ud
af den balance, som består mellem at yde og modtage.
Når mange indvandrere henvender sig til beskæftigelsessystemet med en forventning om
automatisk tildeling af ydelser, vil denne holdning samtidig forårsage en negativ respons hos
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mange sagsbehandlere, som opfatter en sådan holdning som et forsøg på at udnytte offentlige
midler. Dette fører til fordomme for begge parter. Indvandrere oplever at de bliver udsat for
diskrimination og magtmisbrug, sagsbehandlere føler sig bekræftet i den fordom at mennesker
med anden etnisk baggrund snylter på offentlige midler og misbruger velfærdsstatens
grundlæggende værdier. Der opstår således en negativ spiral, som handler mere om dårlig
integration end om kulturforskelle.
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32. ”TYRKISK PATIENT PÅ HOSPICE”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Kvinde / Anonym /identitet kendt af mht
Registreringsdato: 13. januar 2016, Danmark
Nøgleord
Hospice i København

Fortællerens professionelle status
Sygelejerske med speciale i terminale patienter

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Fortælleren er sygeplejerske. Hun født i Sverige, men har boet cirka 35 år i Danmark. Hun er 60
år, gift og har tre voksne børn, Hun har humanistiske værdier med vægt på natur og økologi.
Hun går imod materialistiske værdier og er åben over for mangfoldighed.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
Hændelsen involverer en familie med tyrkisk baggrund, som kommer på det hospice, hvor
faderen er indlagt. Vi kender ikke diagnosen.
Familiemedlemmer:
Faderen, 78 år
Hans kone, 65 år
Fire voksne døtre, 30-40 år:
En husmoder
En læge
En laborant
En datter bor i Afrika
Familien er troende muslimer. De har opholdt sig i Danmark cirka 40 år. De taler dansk, men
patienten har glemt størsteparten af det danske sprog som konsekvens af sygdommen.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
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ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Jeg er sygeplejerske på et hospice. Vi har gennem årene haft mange patienter fra andre
lande, især fra Tyrkiet. Nu har vi en tyrkisk patient, som taler meget dårligt dansk. Han kan
derfor kun kommunikere lidt. Da han blev indlagt, bad han på knæ hver dag, mens hans kone
sad i lænestolen. Nu er han for svag til at bede uden fro sengen. Jeg har aldrig set konen eller
døtrene bede her. De ønsker at han ska l begraves i Tyrkiet.
Selv om vi har haft mange patienter fra andre lande, har denne familie givet os mange
kulturelle udfordringer.
For det første befinder patientens kone sig i værelset hele tiden, kun afbrudt af små gåture. Så
snart hun er ude af døren, kalder han på hende. Hun insisterer på at gøre alt for manden,
undtagen aktiviteter forbundet med hans intime dele. Det indebærer at hun overnatter på
værelset. Når hun går i seng, tager hun tørklædet af. Vi holder rutinemæssigt øje med
patienterne om natten ud over når vi bliver tilkaldt. Det var chokerende for os at hun ikke ville
have de mandlige kolleger ind på værelset om natten.
Vi har to afdelinger, så indtil nu har vi løst problemet ved at bede en kvindelig kollega fra den
anden afdeling om at tilse vores tyrkiske patient om natten. Men når han bliver dårligere og
får brug for mere og hyppigere hjælp, kan vi ikke regne med at kunne tilkalde kolleger fra den
anden afdeling.
For det andet kommer de tre døtre hver dag, den fjerde, som bor i Afrika, ringer hver dag. Vi
har et lille køkken til patienternes familier. De tyrkiske døtre laver mad til far hver dag, på det
er svært for andre pårørende at komme til i køkkenet. De går så til os og fortæller at de ikke
kan komme til at bruge køkkenet. Den tyrkiske familie fortæller os, at de naturligvis vil tage
hensyn til de øvrige pårørende, ” de skal bare sige til”.
De andre pårørende siger at de ikke kan lide at sige det til den tyrkiske familie, fordi de så vil
være en slags racister.
For det tredje er den datter, som er læge, meget aktiv i at skaffe faderen ekstra undersøgelser
og prøver på et andet hospital, selv om hun som læge ved, at det er nyttesløst på dette stadie
af sygdommen. Endelig er det vores professionelle pligt at tale med patienterne om døden.
Her er vi nødt til at gøre dette via familien, da patientens sprog er regredieret. Det går for det
meste gennem hams kone, som er meget bange ofr døden. Hu siger at hu aldrig har set et
dødt menneske. Da en af patienterne døde, spurgte hun de pårørende om lov til at se liget.
Det var ret chokerende for de pårørende, det overraskede også os”.

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
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Fortælleren.
Ud over fortælleren indgår følgende personer i hændelsen:
1)Den tyrkiske patient og hans familie
2) Personale på hospice
3) Pårørende til andre patienter
Den tyrkiske familie består af:
Faderen, 78 år. Han taler meget dårligt dansk på grund af sygdommen. Han kan ikke selv gå ud
af sengen.
Hans kone, 65 år. Hun er husmoder og taler godt dansk.
Fire voksne døtre, 30-40 år. Fortælleren ved ikke, om de er født i Tyrkiet eller Danmark, men
patienten og hans kone har været i Danmark i cirka 40 år.
- En datter er husmoder
- En datter er læge
- En datter er laborant
- En datter bor i Afrika
Andre ansatte på hospice:
Sygeplejersker og sygehjælpere fra to forskellige afdelinger. Både mænd og kvinder.
Andre pårørende:
Et antal pårørende til de øvrige patienter. De tilbringer også meget tid sammen med deres
syge og benytter derfor de faciliteter, som er beregnet til de pårørende.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Fortælleren har arbejdet som sygeplejerske på et hospice i 6 år. Før var hun sygeplejerske på
et hospital i 4 år og hjemmesygeplejerske i 7 år. Hun har også arbejdet som psykiatrisk
sygeplejerske i Sverige.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Fortælleren er vant til at arbejde med patienter fra forskellige dele af verden og mener, at hun
er i stand til at håndtere kulturforskelle. Hun kan godt lide den tyrkiske familie og respekterer
den omsorg, de giver patienten. Men det overrasker og forvirrer hende, når brug af religiøse
symboler forstyrrer udførelsen af de professionelle pligter på et hospice.
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Det er også et dilemma for hende, når hun og kollegerne skal mediere mellem familiens
konstante brug af køkkenet og de øvrige pårørendes behov og forventninger. Hun er også
bange for at hendes instruktioner om brugen af køkkenet, som bliver opfattet som
diskriminerende på grund af familiens etnisk-kulturelle baggrund.
Endelig irriterer det fortælleren at den datter, der er læge, blander sig i behandlingen og
sørger for yderligere prøver og behandlinger på et andet hospital. Hun føler at datteren ikke
anerkender personalets professionalisme.

4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Medicinsk professionalisme går forud for religiøse behov:
Sygeplejersken er uddannet til at hjælpe dødssyge patienter, ofte i kritiske situationer.
Udførelsen af denne funktion kan ikke indskrænkes af religiøse og personlige behov og
forventninger. Den medicinske pleje af patienter er de professionelles ansvar i det
institutionaliserede velfærdssystem. Implicit i denne opfattelse ligger, at medicinske
professionelle har høj status. Selv om de danske medicinske professionelle er trænet i at
håndtere patienter og pårørende, er den medicinske pleje og behandling stadig et
professionelt område. De professionelle på hospice har stor erfaring i at håndtere familier og
pårørende, men relationen til disse er altid underordnet den professionelle medicinske pleje
og behandling. På en måde interfererer den tyrkiske familie med professionelt hierarki,
procedurer og forventninger.
For det første overtager moderen patienten, når hun er der døgnet rundt og ønsker at udføre
så mange plejefunktioner som muligt, hvorved hun nærmest kommer i vejen for de
professionelle. Hun checker al mad (halal), holder ham i hånden og gør værelset rent.
For det andet intervenerer en af døtrene direkte i behandlingen ved at foreskrive supplerende
behandlinger. Derved overskrider hun en grænse mellem at være en professionel og en
pårørende. Set fra personalets perspektiv er hun først og fremmest en pårørende, som
besøger en patient. Men når hun påtager sig lægefunktionen, sammenblander hun de to roller
og kommer indirekte til at sætte spørgsmål ved personalets faglige kompetence.
Ligestilling mellem kønnene i den professionelle praksis går forud for religiøse forestillinger og
behov:
Selvom der stadig findes en mere eller mindre udtalt kønshierarki i det danske
sundhedssystem, er det en officielt politik at alle køn har lige adgang til alle professionelle
positioner. Derfor skal mandlige sygeplejersker af kolleger, patienter og pårørende anerkendes
på lige fod med kvindelige sygeplejersker.
Dette er generelt accepterer i det danske samfund. I hændelsen sætter kvinder sig op mod
denne basale værdi ved at nægte de mandlige sygeplejersker adgang til patienten om natten,
hvor hun ikke bærer tørklæde.
Respekten for patienten og familien er tungtvejende del af den professionelle identitet:
Selvom personalet har høj grad af kønsbevidsthed, prøver de at imødegår konens – og
sandsynligvis også patientens- behov ved at erstatte mandlige med kvindelige sygeplejersker
om natten. Det er stigende enighed om at patienters og familiers behov skal imødekommes så
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vidt muligt. Den tyrkiske familie sætter personalet i et dilemma, fordi imødekommelsen af
deres behov strider mod grundlæggende professionelle principper og ligestilling mellem køn
og mod værdier om at prioritere den professionelle pleje højere end religiøse adfærdsformer.
Døden tilhører privatsfæren:
I Danmark hører døden til privatsfæren, måske med undtagelse af berømtheder. Døden
foregår i et lukket familiært rum. Det døde legeme er ligeledes privatiseret som et udtryk for
respekt for den døde. Det indgår også et ritual hvor de nærmeste tager afsked med den
afdøde. De fleste danskere sover ind i hjemmet.
I den offentlige begravelsesceremoni er det døde legeme skjult for deltagerne.
Set fra personalets og den afdøde patients pårørendes perspektiv overtræder hustruen disse
fælles værdier og ritualer omkring døden. Hun gør det ved at spørge om hun kan få lov til at se
den afdøde, hendes praktiske og pragmatiske tilgang interfererer med de professionelle og
pårørendes værdier om privathed og rituel omgang. De professionelles reaktion er i denne
situation også påvirket af mere private værdier og følelser.
Deling af fælles faciliteter går forud for individuelle behov:
Det påstås tit at der er en kulturel forskel på vestlig individualisme og ikke-vestlig
kollektivisme. Således skulle danskere være individualistiske i deres måde at tænke og handle.
Samtidig er der meget stærke normer og værdier om at tage hensyn til andres behov i de
situationer, hvor det er nødvendigt at deles om fælles faciliteter. Denne værdi ændres for de
nye generationer, men det anses ofte stadig for dårlig opførsel, hvis man ikke deles om fælles
faciliteter på en hensynsfuld måde.
Døtrene overskred denne standard for god og hensynsfuld adfærd, når de benytter det fælles
køkken hver dag, så de øvrige pårørende ikke kan komme til.
Når personalet fortæller familien at de andre pårørende kan føle, at de ikke kan bruge
køkkenet, svarer den tyrkiske familie at de bare skal sige til, så kan de bruge køkkenet. Det ser
ud til, at den tyrkiske familie faktisk gerne vil give de andre mulighed for at bruge det fælles
køkken. De var bare ikke klar over, at de øvrige havde behov for køkkenet, fordi de aldrig
signalerede dette. Dilemmaet ligger i at den tyrkiske familie ikke af sig selv viser hensyn til de
andre pårørendes behov, selv om de ikke manifesterer dem. Uden at ville det, bryder den
tyrkiske familie en uskreven kulturel og adfærdsmæssig kode og værdi.
Denne hændelse viser at man ikke bevidstløst skal tillægge vestlige og ikke-vestlige kulturer
normer og værdier om individualisme og kollektivisme. Begge værdier kan findes i forskellige
kulturer, både på et praktisk og et mentalt niveau. Den tyrkiske familie har et stærkt
kollektivistisk familiefællesskab. I danske familier er kollektivismen associeret til
velfærdsstatens forestilling om ligestilling og værdien om fællesadgang. Man skal deles om
det fælles, man må ikke rage til sig på andres bekostning. Det ser ud til at det er dette
internaliserede ligestillingsbegreb som personalet og de pårørende tvinger ned over den
tyrkiske familie ( eller ikke vover at anvende ).
Formel accept af kulturforskelle baseret på politisk korrekthed er vigtigere end interpersonel
dialog og udveksling:
Manglen på kommunikation om anvendelsen af køkkenet kan afspejle værdier om
antidiskriminering. Ifølge fortælleren frygter de øvrige pårørende at blive anset for at være
diskriminerende, hvis de kommenterer familiens konstante brug af køkkenet. Denne
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omvendte diskrimination ses også i andre situationer. Værdien om ikke at kritisere mennesker
af anden etnisk herkomst, selvom der er objektive grunde til det, viser i sig selv at der findes
diskrimination i samfundet. Det ser ud til, at det er vigtigt for personalet og de pårørende at
lægge afstand til at blive mistænkt for diskrimination. Resultatet af denne tavshed er, at den
tyrkiske familie bliver udsat for irritation, frustration og isolation.
Som resultat af den generelle samfundsdebat om mangfoldighed, integration og inklusion,
tøver mange mennesker med at øve kritik af personer med anden etnisk herkomst.
Køkkenspørgsmålet afspejler denne tøven og frygten for at blive anset for at være xenofob.
Behovet for lige adgang til køkkenet bliver underkastet værdien om at man ikke må
diskriminere mod mennesker med anden etnisk og kulturel baggrund, hvilket kan resultere i
real adskillelse og irritation. Det er meget vigtigt at undgå at blive anklaget for racisme.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Fortælleren hævder, at hun og det øvrige personale godt kan lide den tyrkiske familie. De
virker søde, rare og ydmyge. Fortælleren respekterer deres omsorg for patienten. Hun prøver
at mægle mellem dem og de øvrige pårørende om brug af køkkenet.
Hun prøver sammen med kollegerne at finde praktiske løsninger på familiens behov for kun at
have kvindelige sygeplejersker på værelset om natten – hun prøver at finde et kompromis
mellem religiøse og professionelle værdier og procedurer. Men alligevel chokerer det hende,
at et religiøst symbol kommer i vejen for udførelsen af det professionelle arbejde.
Trods de positive følelser, bliver fortælleren overrasket, forvirret, utilfreds og endog
fornærmet over at et familiemedlem – lægen- går imod lægernes vurdering ved at søge efter
andre prøver og behandlinger. Indtrykket er modsætningsfuldt og ambivalent.

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Generelt er der et tæt forhold mellem generationerne i Tyrkiet. De voksne børn formodes at
tage sig af deres forældre og de formodes at respektere den ældre generation.
Manden og faderen ses traditionelt som familiens overhoved. Selv om reformer har ændret
kvindens stilling i samfundet på mange punkter, befinder de fleste kvinder sig langt fra den
ligestilling, som de fleste danske kvinder nyder.
Kvinderne i hændelsens familie vil gøre alt, for at støtte og hjælpe deres mand og far. En
datter bruger sin position som læge til at opfylde disse normer, selv om hun kommer til at
sammenblande sin private og professionelle identitet. Hun er også læge i det danske
sundhedssystem og hun gør vold mod sine professionelle standarder ved at sende patienten til
et andet hospital for yderligere prøver og undersøgelser, som hun ved er nyttesløse for hendes
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døende far.
Hendes adfærd kan afspejle dilemmaet med hendes professionelle danske vurderinger og
hendes traditionelle binding til familieværdier, som dels stammer fra hendes forældres
tyrkiske baggrund og dels er en del af traditionelle danske familieværdier, især for døtre.
Familiens kvindelige medlemmer prioriterer kulturelt baserede traditionelle værdier og
normer, selv om de formodes at kende de procedurer, værdier og regler, som kendetegner det
danske sundhedssystem.
De har ingen sproglige eller konceptuelle barrierer. Familien har lagt vægt på at give døtrene
en uddannelse. Et kernepunkt kan være mandens/faderens manglende kommunikative og
konceptuelle færdigheder. Det kan også være at manden /faderen er stærkere knyttet til
traditionelle værdier og kønsroller end de kvindelige familiemedlemmer.
Familien er splittet mellem forskellige kulturelle værdier, normer og adfærdsformer af både
religiøs, kønsrelateret og samfundsmæssig art.
Når døden nærmer sig, kan det være at de hælder mere til de traditionelle kulturelle værdier
for at imødekomme mandens/Faderens behov og forventninger.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
I mange tilfælde vil det at følge religiøse værdier og adfærdsformer støde mod udførelsen af
vestlige professionelle sundhedsfunktioner.
Hændelsen viser at et er muligt at finde fælles løsninger og forhandle kompromisser til en vis
grænse. Men samtidigt er det nødvendigt at forholde sig til de situationer, hvor det, grundet
stigende forværring af patientens helbredstilstand, ikke er muligt at opretholde disse løsninger
og kompromisser. Fra det tidspunkt må interaktionen mellem patienter, pårørende og
professionelle bringes op på et nyt niveau for interkulturel dialog og fælles forståelse.
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33. ”UDELUKKELSE”
Organisation der har indsamlet hændelsen: mhtconsult
Fortællerens navn, email: Kvinde / Anonym /navn kendes af mht
Registreringsdato: 15. februar 2016, Danmark
Nøgleord
Interkulturel kommunikation, forståelse og sensitivitet.
Mangfoldighedsledelse som integreret organisatorisk praksis

Fortællerens professionelle status
Fortælleren er uddannet sygehjælper, hun har fået diverse videreuddannelser. Hun har
arbejdet på det samme plejehjem i København i mange år. Hun er sidst i 50´erne.

Kulturbaggrund for den person, der oplever et kulturchok I hændelsen
Fortælleren emigrerede til Danmark fra Malawi i 1972. Hun er gift med en dansker og har to
voksne børn og et barnebarn. Hun arbejder fuldtids på plejehjemmet og er desuden aktiv i
fagbevægelsen og i foreninger, der arbejder for at fremme etnisk mangfoldighed. I mange år
var hun også tillidsrepræsentant på plejehjemmet. Hun fungerer som mentor for indvandrere.
Hendes arbejdsplads var en af de første sundhedsinstitutioner, der fokuserede på
mangfoldighed og etnisk ligestilling. Hun er meget aktiv i kampen mod alle former for
diskrimination og mangel på ligestilling.

Kulturbaggrund for den person, der er “årsag” til kulturchokket
Hændelsen handler om et kulturchok, da der kommer en ny kollega på plejehjemmet. Samtidig
er hændelsen et eksempel på hvordan organisationskulturen på en arbejdsplads kan give
anledning til kultursammenstød, når værdier knyttet til interkulturel sensitivitet og forståelse
ikke er integreret og forankret i arbejdsmiljøet.
Hændelsen drejer sig om en 35-årig kvindelig flygtning fra borgerkrigen i Sierra Leone. Hun
blev sendt i praktik på plejehjemmet fra jobcentret. Kvinden havde ingen erfaring med at
arbejde i sundhedssektoren. Hun er gift og har tre små børn. Hun har boet i Danmark i nogle
år.
Kvinden forårsagede et kulturchok hos kollegerne fordi hun ikke kunne tåle fysisk berøring.
Hun reagerede meget voldsomt på enhver form for fysik kontakt, f.eks. et klap på skulderen.
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hændelsen optræder 6-8 sygehjælpere og sundhedsassistenter, som udgør et team på
plejehjemmet. De er alle vant til at arbejde sammen med kolleger med forskellig etnisk
baggrund. Nogle af dem er selv af anden etnisk herkomst. Fortælleren er deres
tillidsrepræsentant.
Teamets medlemmer gav fortælleren og kvinden er kulturchok, fordi de ikke var i stand til at
inkludere og støtte hende og hendes angstreaktioner i forbindelse med fysisk kontakt, selv om
de var vant til at omgås kolleger med forskellig kulturel baggrund. Deres organisationskultur og
kulturelle normer kom i vejen for deres empati.

Beskrivelse af situationen / den kritiske hændelse
Giv venligst en kort beskrivelse (10-15 sætninger) af den kritiske hændelse, du oplevede. Skriv
ud fra dit eget synspunkt. Medtag hvor og hvornår hændelsen fandt sted, hvordan du følte,
hvad du gjorde. (Analyser ikke hændelsen, det er næste skridt).
”Det skete på plejehjemmet for 3 år siden. Arbejdsformidlingen og jobcentrene fokuserede på
at sende alle ledige på arbejde så hurtigt som muligt uden hensyntagen til de barrierer, de
måtte have, såsom psykiske og helbredsmæssige problemer. Vi fik en yngre kvinde i praktik i
tre måneder. Vi fik ingen oplysninger om hende fra jobcentret eller sagsbehandleren.
Jeg fandt hurtigt ud af hendes baggrund som flygtning fra Sierra Leone.
Jeg vidste noget om borgerkrigen i landet og fik hurtigt en fornemmelse af, at der var noget
helt galt med hende. Jeg prøvede at tale med hende – både som kollega og tillidsrepræsentant
– for at finde ud af lidt mere om hendes baggrund og situation. Jeg fik indtryk at hendes
ægteskab var voldeligt og at hun – ligesom manden – var traumatiseret. Det viste sig, at hun
havde overværet at mange familiemedlemmer blev slagtet og halshugget.
Vi lagde mærke til at hun reagerede meget voldsomt på fysiks kontakt.
Det er almindeligt i vores arbejdskultur at vi rører ved hinanden. Det kan være et venligt kram,
et klap på armen eller skulderen. Det hænger formodentlig sammen med vore generelle
beredskab til at yde omsorg.
Jeg lagde mærke til at hun blev forskrækket, når en kollega kom hen mod hende bagfra. Hun
flygtede bogstaveligt talt. Kollegerne brød sig ikke om det og jeg prøvede at forklare at det
kunne være en traumatiseret reaktion på hendes fortid, men kollegerne vendte hende
alligevel ryggen og blev enige om ,at hun var for mærkelig.
Efterhånden blev hun mere og mere isoleret, ingen ønskede at være sammen med hende i
pauser.
Hendes kontakt til beboerne var fin. Hun satte sig som regel lige overfor dem og kunne undgå
fysisk kontakt. Hun var ikke med til at udføre personlig hygiejne.
Da jeg blev klar over, at vi ikke kunne gøre noget ved hendes isolation fortalte jeg jobcenteret
at det var uprofessionelt af dem at placere en kvinde med hendes problemer og fortid på et
plejehjem, hvor fysisk kontakt hører med til jobfunktionen og arbejdskulturen. Kort tid efter
blev praktikken afsluttet”
165

1. Elementer i situationen - aktører
Hvem er aktørerne involveret i denne tværkulturelle situation, hvad er elementerne i deres
sociale identiteter (alder, køn, oprindelse, erhverv osv.), Hvilke former for forbindelser er der
mellem dem og med deres sociale grupper?
Fortælleren.
Ud over fortælleren var følgende personer involveret:
En 35-årig kvindelig flygtning fra borgerkrigen i Sierra Leone. Udsendt i praktikforløb fra
jobcenteret.
6-8 sygehjælpere og sundhedsassistenter som udgør det team på plejehjemmet, som skal tage
sig af kvinden i praktik.

2. Elementer i situationen - kontekst
Hvad er den konkrete situation / kontekst, hvor denne scene foregår (fysisk kontekst, social,
psykologisk osv.)?
Hændelsen fandt sted på et plejehjem i København. Hændelsen fandt sted i arbejdssituationer,
hvor teamets medlemmer kendte hinanden.

3. Følelsesmæssig reaktion
Chokreaktionen: Fortællerens følelser, og hvis chokket bevirkede nogle bestemte reaktioner
(følelser, adfærd osv.).
Teammedarbejdernes reaktion kunne være følgende:
Først blev de overraskede, fordi fysisk kontakt er e n integreret del af arbejdslivet.
Derefter blev de usikre grundet hendes voldsomme reaktion på fysisk kontakt.
Efterhånden blev de meget trætte af hendes reaktioner, som de opfattede som personlig
afvisning og provokerende adfærd.
Fortællerens reaktion kunne være:
I starten føler fortælleren sig ansvarlig for at bygge bro mellem kvinden og teamet. Fortælleren
følte empati og bekymring for kvinden og ville gerne have kollegerne til at føle det samme.
Da kollegerne vendte sig fra kvinden, følte fortælleren både vrede og hjælpeløshed over ikke
at være i stand til at påvirke kollegerne. Hun følte et nederlag fordi teamet ikke kunne
integrere og støtte kvinden.
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4. Hvilke normer, værdier og forestillinger blev aktiveret i situationen?
Ligestilling, inklusion og respekt for mangfoldighed:
Både i sit arbejdsliv og frivillige aktiviteter går fortælleren ind for ligestilling,
antidiskrimination, menneskerettigheder, inklusion og mangfoldighed. Nu står hun i en
situation hvor kolleger, som plejer at gå ind for inklusion og empati, pludselig reagerer meget
ekskluderende, faktisk går de sammen om at holde en sårbar kollega uden for fællesskabet.
Dette er et hårdt angreb på hendes dybtfølte værdier, som styrer hendes tilgang til livet. Hun
er vant til at kæmpe for disse værdier på flere fronter og har ydet en stor indsats på
arbejdspladsen for at fremme interkulturel forståelse og respekt for mangfoldighed. Indtil
denne hændelse havde hun indtryk af, at teams gik ind for d e samme værdier. Nu må hun
forholde sig til det faktum at fleksibilitet og tolerance ikke er så rodfæstet som hun troede.
Solidaritet og beskyttelse af sårbare mennesker:
Solidaritet og beskyttelse af sårbare mennesker, hvad enten det er kolleger, brugere eller
andre grupper, er basale værdier for fortælleren.
Nu går det op for hende, at hendes eget engagement ikke kan beskytte kvinden i praktik. Det
går også op for hende, at hendes kolleger ikke altid nødvendigvis deler disse værdier. Selv om
hun er en meget anset tillidsrepræsentant, må hun se i øjnene at hun ikke formår at få dem til
at skifte holdning, ikke engang når de bliver bekendt med kvindens traumatiske baggrund.
Uden kollegernes aktive deltagelse og intellektuelle empati og forståelse, må hun erkende, at
kvinden ikke kan blive integreret på arbejdspladsen.

5. Fortællerens indtryk af modparten i hændelsen
Henholdsvis positiv, negativ, neutral, bizar etc.
Fortælleren synes, at kollegerne ikke er:
Tolerante og forstående
Omsorgsfulde og empatiske
Generøse
Solidariske

6. Hvilke normer, værdier og forestillinger hos den anden person/kultur kunne medføre den
adfærd, som forårsagede kulturchokket? (hypotese)
Fra kvindens perspektiv:
Det er vanskeligt at udlede kvindes normer og værdier i denne hændelse. Vi ved lidt om
hendes baggrund, men vi vid ikke ret meget om hendes værdier og følelser ude over at hun
reagerer voldsomt ved fysisk kontakt. Der er ikke grund tik at antage, at disse reaktioner
skyldes særlige kulturelle værdier og normer. På plejehjemmet er den fysiske kontakt et udtryk
for omsorg og anerkendelse i den kollegiale kultur. Danske studier af etniske minoriteters
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integration på arbejdsmarkedet viser, at sundhedssektoren kan inkludere kvinder med
afrikansk baggrund. Derfor kan den fysiske kontakt i sig selv ikke udgøre et kulturchok for
kvinden. Hendes voldsomme oplevelser udgør en mere sandsynlig forklaring.
Kvinden forårsager af traumatiske årsager utilsigtet et kulturchok . Hun modtager ikke nogen
form for rehabiliterende behandling.
Fra kollegernes perspektiv:
På trods af deres generelle omsorgsfulde holdning, kan kollegerne ikke håndtere den nye
kollegas reaktion på fysisk kontakt. De kan ikke finde en fælles løsning på hendes
kontaktproblemer. De opfatter sig selv som del af en interkulturel sensitiv arbejdskultur, men i
dette tilfælde er deres oplevelse af at blive afvist stærkere end deres evne til at vise empati og
forståelse for hendes vanskelige og traumatiske situation. Deres reaktion skyldes til dels
følelsen af at blive afvist, men en vigtig årsag til deres reaktion kan også være, at de føler at
kvinden angriber deres kropslige arbejdskultur, som udgør en meget central og basal værdi i
deres organisatoriske og professionelle kultur.
Eksklusionen kan også opfattes som en kollektiv reaktion på kvindens afvisning af den
personlige og professionelle sensibilitet, de i deres selvopfattelse prøver at praktisere. De føler
at de bliver afvist, når prøver at være venlige og behandle hende på den måde, de plejer at
behandle andre mennesker på. Denne følelse vejer tungere end deres evne til at vise
menneskelig indføling og forstå hendes trauma og vanskelige personlige situation. Denne
følelse ser ud til at stå i vejen for en mulig tilpasning til at ny sårbar kollegas behov.

7. Betydningen af kulturforskelle og interkulturel kommunikation for den sundhedsfaglige
praksis
Hændelsen peger på en strukturel mangel på kompetencer i jobcentrets henvisningspolitik.
Allokering af arbejdskraft; en overfladisk og fejlagtig henvisning tager ikke hensyn til kvindens
specielle situation og behov og er årsag til at hun får en dårlig oplevelse og muligvis en
forværret situation.
Stereotyper i beskæftigelsessystemet; man går ud fra at afrikanske kvinder i sig selv naturligt
er egnede til at arbejde i sundhedssektoren, specielt når det drejer sig om omsorg for ældre
mennesker.
Organisatorisk læring og forankring af interkulturel kommunikation og kompetence :
hændelsen viser vigtigheden af at forankre interkulturelle værdier og mangfoldighed som
organisatorisk læring. Fortælleren regner egentlig med, at alle kolleger er trænet i at udføre
interkulturel kommunikation og forståelse. Men i denne hændelse står hun overfor det helt
modsatte og det går op for hende, at den interkulturelle forståelse er overfladisk og ikke solidt
forankret i organisationen og det kollegiale samarbejde. Hun forstå også at hun kun kan støtte
kvinden, hvis hele organisationen og kollegerne går ind for det. Uden kollegernes aktive
deltagelse og interkulturelle empati og forståelse kan kvinden ikke integreres på
arbejdspladsen.
168

Denne hændelse handler om hvordan interkulturelle kompetencer og kommunikation kan
blive en integreret del af organisationskulturen. Kollegerne skal træne udøvelse af empati,
sensibilitet og bevidsthed om hvordan traumatiske oplevelser kan sætte sig i kroppen og
livsperspektivbet.
Forskydning af problemet fra internt til eksternt perspektiv:
I denne hændelse skyder fortælleren problemet hen til jobcenteret, som ikke har
kommunikeret grundigt nok om kvindens personlige situation. Dette kan være rigtigt nok, men
interkulturelle udfordringer på arbejdspladsen bliver ikke løst ved at anklage jobcentret for
inkompetence.
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