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Pasientrettighetsloven.

§ 3-2 første ledd: Pasienten skal ha den informasjon som er 
nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i 
helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer 
og bivirkninger 

§ 3-5 første og andre ledd: Informasjonen skal være tilpasset 
mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, 
erfaring og kultur- og språkbakgrunn… Personellet skal så langt 
som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og 
betydningen av opplysningene …
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Ny i Norge -perspektiver

Språk*

Kunnskaper om helse, kropp og medisin

Kjennskap til norsk helsevesen

Ulik forestilling om helse og kropp

Ekstra fokus på språk, fordi det er nøkkelen også til de øvrige utfordringene

04.04.2018
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Lege: og og hvordan er det  med-
for du bruker 
medikamenter. ikke sant, du 
bruker imurel?(2.0) husker 
du hva du bruker?

Far:    bruker du m- medisiner nå:? 
nei.

Mor:  nei

Gutt: nei [rister på hodet]

Far: nei

Lege: du bruker ingen medisiner?

Gutt: nei (.)

Lege: du har slutta med (.) alt
sammen?

Gutt: mm

Lege: imurel også?(1.5)

Mor: ja

Gutt: ja, har det (0.5)

Lege: ↑okey (1.0) hh (.) var det 
avtalt med oss?(.) husker 
du det? (1.5)

Mor: nei

Far:   m

Mor: nei fordi det e (1.0) det 
medisine tom, for (.) to tre 
måneder (.)

SITUASJON: Oppfølging etter 
innleggelse på akutt.

Takk til: Bård Fossli Jensen for innsamling av Data
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Språk

Språk bør sees som et verktøy

Jo svakere felles språkkunnskaper, jo dårligere verktøy

For å oppnå felles forståelse må begge parter i dialogen ha tilstrekkelig godt 

verktøy

Språkbarrierer kan lede til:

Betydelig pasientsikkerhetsrisiko

Svakere etterlevelse av råd/behandling

Dårligere tillitsforhold

04.04.2018

Clark (1998), Divi (2007), Flores (2012), Fernández (2017) , Håkonsen (2014), Hansen (2011), Helsetilsynet (2014), Cohen (2005), Svennevig, J. (2009), Sindel (2010)
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Mulige språklige misforståelser

04.04.2018

Grammatikk Hun er dårlig, vs. han var dårlig

Back-channel response ja, mhmh, OK

Ordforråd Alle medisinske begreper, ord man bruker sjelden 

Idiomatiske uttrykk ”trappe ned”

Ord som høres like ut ”kne” og ”kniv”, «jern» vs. «hjerne»

Nyanser «Jeg har en trykkende smerte i brystet og det varer 
ofte i flere minutter» vs. «vondt i meg lenge»

Høflighetsuttrykk ”Kanskje du kan være så snill å hente litt drikke?…” 
vs. ”Vann!”

Ref: Clark (1998), Li et. L. (2006), Ngo-Metzger (2007), Svennevig, J. (2009), Sindel (2010)
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Språk: hva med google translate? 

Google translate gir ikke en sikker måte å kommunisere på

Eksempel:

Norsk: For å sikre helbredelse og for å hindre utvikling av resistente bakterier er det svært viktig at all 

behandling gjennomføres fullstendig

Til somali: Wixii warar ah ee ku saabsan badbaadada iyo ogeysiis ah in aad ka hor inta aanad ku 

habooneyn in aad ka ilaaliso bakteeriyada oo dhan gjennomføres fullstendig

Til engelsk: For information on safety and notices before you are unsure whether to protect the whole 

bacteria gjennomføres fullstendig
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Språk: hva med kroppsspråk? 

Svært mye essensiell informasjon er ikke mulig å kommunisere med kroppsspråk

Eks, hvem hva hvor, når og hvorfor

Stor risiko for falsk felles forståelse, begge parter tror de har forstått hverandre
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Språk: Kvalifisert tolk

Vil ofte være et nødvendig verktøy for god og trygg informasjonsutveksling

Vil ofte være nødvendig for å oppfylle kravene i pasientrettighetsloven

Vil ofte være til stor hjelp dersom man ønsker at pasienten etterlever de rådene man gir

Ikke lov å bruke barn

Familiemedlemmer bør ikke benyttes

Stor variasjon i tolkers kvalifikasjoner  Behov for gode systemer for bestilling og 

kvalitetssikring
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NOU 2014:8, Karliner (2007), Jareg (2006), Jacobs (2011), Lindestad (2012)
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Illustrasjonsfoto: AMK sentral, fra Sunnmørsposten

Lyd: Logg fra simulert samtale uten skript
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Kunnskap om helse, kropp og medisin

I enkelte grupper er kunnskap om helse, kropp og medisin svært lav. Det gir utfordringer når en skal 

forklare for eksempel hensikt og nødvendighet av en behandling

Eksempel ca. 30% av Afghanske kvinner har ikke fullført grunnskoleutdanning

Disse personene har samme rett og behov for informasjon som andre

Hvordan får en forklart ovenfor denne gruppen?

Mangel på informasjon kan gå ut over tillitten og tilfredsheten 
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SSB nettsider, Berkman (2011), Gabrielsen (2014)  
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Kjennskap til norsk helsevesen

Hvem gjør hva? Eksempel: frivillige på mottak, mottaksansatte og helsepersonell

Hva er rutinene her?

Hva forventes av pasienten selv? Hva kan man få hjelp til? Hva bør man be om hjelp til?

Hva gjør man dersom man mistenker at noe er galt?

Hvem spør du dersom du er usikker? F.eks tidspunkt for en avtale?
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Berkman (2011), Gabrielsen (2014) , Kreps (2008)
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Ulike forestillinger om helse og kropp

Noen pasienter kan ha svært ulike og for helsepersonell fremmede forestillinger, feks

Deterministisk og skjebnestyrt «det som skjer det skjer»

Tiltro til alternativ behandling eller bønn

Lav tillit til skolemedisin

Overdreven tillit til helsevesenet (tror for eksempel at helsevesenet sørger for og passer på alt)

Hvordan overkomme dette? Dialog og forklaring
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Helman (2007), Bophal (2014)
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Øvelse for et kollegium:

Hva er minimum av informasjon som alle pasienter MÅ vite?

Hva er informasjon alle pasienter BØR vite?

Hvordan forklarer vi dette på en god måte? 

Hvilke ord blir ofte ikke forstått eller misforstått? – finnes det gode alternativer?

Hvordan kan vi forsikre oss om at den mest grunnleggende informasjonen er forstått riktig?

Hvilke problemer gjentar seg i møte med pasienter? 

Kan disse problemene skylles mangel på informasjon eller misforståelser?
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Hva kan man gjøre? 
Gode rutiner for å gi grunnleggende informasjon

Vær åpen om at dere begge har en språkutfordring

Prøv å unngå avbrytelser

Lytt mer

Si klart ifra dersom du ikke forstår eller er usikker

Kontroller om samtalepartneren har forstått ved å be pasienten gjenfortelle med egne ord

Si eksplisitt din forståelse av det pasienten har fortalt

Gi både skriftlig og muntlig informasjon – styrker hverandre
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Gulbrandsen (2014), Gerwing (2015)


