
Inspirasjonsdag for 
medarbeidere ved legesentre

Mitt første møte med pasient og pårørende 
– kommunikasjon og holdninger,

Trygve Kongshavn
Fastlege Fjell legesenter

Avd sjef PKO Vestre Vikern



Hva skal jeg snakke om?

• Litt om meg og Fjell

• Kommunikasjon / Gode grep

• Innvandrerpasienten/ Litt om tolk

• Samarbeide helsesekretær og lege

• Informasjon
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Bakgrunn

 Fastlege Fjell legesenter, Drammen fra 1990

 Avdelingssjef praksiskonsulentordningen (PKO) 
Vestre Viken HF 

 Legeforeningens Statusrapport 2008 – om helsetjenester til ikke vestlige 
innvandrere

 Om allmennlegers bruk av tolk – artikkel i Utposten 2012

 Papirløse  migranter og norske allmennleger Tidsskriftet 2016  
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Fjell

• Mange med 
innvandrerbakgrunn

• Høy arbeidsledighet

• Lavest levekår i Drammen

• Fattige barn: Drammen 
17,7%  (nr 1 storbyer i Norge)     
(Aftenposten 30.mars 2017)



Fjell legesenter



Fjell legesenter

• 4 leger + turnuslege

• 5 medarbeidere

• Tyrkisk psykolog 30% stilling

• Mange pasienter med 
innvandrerbakgrunn/flyktninger

• Ofte tolk



Det er store helsemessige forskjeller mellom
grupper av innvandrere

Økt hyppighet enkelte sykdommer – eks diabetes

Men: også flere positive trender

• Mindre alkohol enn norske.
• Røyking Med unntak av en gruppe(Iran/Tyrkia),              

er røyking blant innvandrerkvinner nesten lik 
null.

• Mye frukt

KILDE: Bernadette Kumar, 2010



Some risk factors and self-reported diseases for 
Pakistani related to Norwegians*  

* The scale showing values as quotients between Pakistan and Norway (reference)



Når du hører hovtramp…

• Hest

• ..men kanskje en sebra?



Min erfaring

Møte med fremmedspråklige pasienter 
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Kommunikasjon

• Kommunikasjon starter når pas eller 
pårørende kontakter legesenteret på telefon 
eller oppmøte. Brev eller en e-post



Fjell legesenter







Kommunikasjon

• Møtt med respekt, vennlighet og tålmodighet

• Avklare hvor mye det haster

• Trenger tolk?

• Ny pasient – journal fra tidligere lege



Enkle grep
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Samtalebord
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Konsultasjon
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Konsultasjon

• God tid første konsultasjon 

• Engstelige?



Konsultasjon

• AKTUELT 

• ….så sykehistorie, tidligere sykdommer, cave, 
jobb, fam disp, medisiner , alkohol, røyk

• Spørre om vanlige funksjoner(aldersrelatert), 
avføring vannlatning, plager, menstruasjon, 
sjekket cyt/mamma/prostata, fysisk form, 
ereksjon…. 

• Ture å spørre!



Konsultasjon

• AKTUELT igjen

• Lage en plan 

• Neste konsultasjon?

• Involvere pasienten selv !

• … og evt pårørende



Innvandrere i Norge

Januar 2017:

5.252 millioner mennesker i Norge  

884.000 har innvandrerbakgrunn

16.8 prosent av befolkningen.









Innvandrerbakgrunn: Norge 16,8  % 

Oslo

• By nr 1 i Norge med flest 
innvandrere 33 %

• Pakistan, Polen, Sverige, 
Litauen, Somalia, Syria…..

• …..

Drammen

By nr 2 i Norge med flest 
innvandrere 28 %

Tyrkia, Polen, Bosnia, 
Vietnam, Syria, Somalia……

……



Innvandrer og helse



Utredning plager

Utfordrende å utrede plager

Psykiske plager – avslag behandling

Mange ”vondter” – årsak? 

Obs PTSD

Liten hendelse utløser stort ”ras”



Språk – et hinder for behandling?

Kultur – et hinder for behandling?
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Sykdomsoppfattelse og 
forventninger til legen
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Sykdomsoppfattelse og 
forventninger til legen

• ”Veldig syk” – utfordring!!
• ”Noen ganger”
• Mange plager
• Vondt ”Over alt”
• Aggraverer plager
• Appellerende
• Engstelige – veldig redde for å feile noe alvorlig
• Vant til autoritære leger
• Mannlige /kvinnelige leger
• Legeshopping
• Synes legen er underlig når spør: Hva tror du?
• Psykiske plager – en skam?
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Tolk?



Tolk?

• Vet lite om konsekvenser av feil 
som gjøres pga språkbarrierer
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Språk

Mange , især eldre, snakker dårlig norsk

Analfabeter 



Snakker ”litt” norsk

Erfaring:

• Veldig ofte behov for tolk

NB: Husk: Gi beskjed om tolkebehov til  andre  
behandlere
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Erfaringer med bruk av tolk
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Tolking

Når man er syk og bekymret,

forstår man enda mindre        
(Le, 2013).
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Reinnleggelse i sykehus 

Studie fra USA som viser at sjansen for 
reinnleggelse etter 30 dager er betraktelig 
mindre for pasienter som benytter kvalifisert 
tolk (Lindholm et al., 2012).
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Tolking….

• Familie som tolk? Hvem ønskes som tolk?

• Mann som tolker for den tause kvinne og vise 
versa

• Familie skal få lov å være familie !



Tolking

• Lovfestet pasientrettighet

• OBS: 
Plikt/rett  til å bruke tolk, er ikke
særskilt behandlet i lovverket



Type tolking

• Tilstedeværende tolk

• Telefontolking

• Skjermtolking



Tilstedeværende tolk

Fordeler:

 Tolken ser taler (kroppsspråk)

Ulemper:

 Anonymitet

 Dyrere 

 Forsinkelser



Telefontolking

Fordeler:

 Anonym !

 Bedre tilgjengelighet – flere språk

Ulemper:

 Krevende for tolk

 Kroppsspråk mangler



Skjermtolking

Fordeler:

 Som for telefontolking

 Som for fremmøtetolking

Ulemper:

 Krever opplæring i teknisk utstyr og oppsett – både 

bruker og tolk



Tolk

• Vi bruker ikke tolk nok

• Stor forskjell på kvalitet tolk

• Hvem skal betale?
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BARN SKAL IKKE BRUKES SOM TOLK !

Blir de det?
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Tolking

• Mindreårige ble brukt som tolk 5% ofte og 
24 % noen ganger

• ”Fastlegene ga uttrykk for mindre behov for 
tolk når   det gjaldt   små, ikke-alvorlige, 
plager”

Ref: IMDI (Integrering og MangfoldsDIirektoratet) rapport 6/2007: -
”Fastleger og tolketjenester” 
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Allmennlegers bruk av tolk
Utposten 5 2012

T. Kongshavn,  S. Aarseth,  K. Martmann -Moe

• Mindreårige brukes som tolk i hver 4. til 5. 
konsultasjon
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Forbud mot bruk av barn som tolk     
(Endringer i forvaltningsloven)

• Barn skal ikke brukes til tolking eller annen formidling 
av informasjon mellom offentlige tjenesteytere og 
personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter. 

• Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2016.

• Det kan gjøres unntak fra forbudet i to tilfeller:
- for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade
- hvis det er nødvendig i andre nødsituasjoner
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Men det har skjedd noe …..

• ”Fra 24. november 2014 leverer Tolkesentralen tolketjenester  av 

høy kvalitet på somali, urdu, polsk, tyrkisk, tamil, spansk og engelsk 
til avdelinger på Ullevål sykehus.” 

• Tolkesentralen har også lokaler for skjermtolking.  Tatt bruk i 
begynnelsen av 2015.
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Kursing

Få som skal bruke tolk  har kurs i bruk av

tolk 

(undersøkelse vist 5%)
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Tolk

Hva sier tolken ?



Den profesjonelle gode tolken
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Tolken som oversetter alt
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Tolken som tolker feil
jeg lurer på om oversetter riktig
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Tolking som tar lang tid
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Generelt



Generelt

• Utfordrende pasienter.          
Maaange plager

• Har barna med

• Ønsker også at disse blir undersøkt 
“når de nå er her



Generelt

• Når pasienten “kan mye mer om sin 
sykdom enn legen” eks Middelhavsfeber 
og andre mer sjeldne tilstander.

• ME og fibromyalgi

• “Vondt over alt”

• Vondt “hele den ene siden”



Generelt

• Involvering av medarbeidere – hva 
bør vi ikke overlate til dem?

• Beskjed til medarbeidere når f eks 
tar blodprøver om mulig smittsom 
sykdom



Generelt

• Pas ber om time pga plager i bena, men 
dreier seg om helt andre ting. 
Kjønnsykdom,”pinlige plager

• Viktig å formidle at “jeg prøver å se hele 
deg” og tenker på både somatiske og 
psykiske årsaker til plager

• Ønsker kvinnelig eller mannlige leger?



Generelt

• Medisinliste til pas !!

• Oppfølging !!!

• Diagnostisert alvorlig sykdom f eks 
kreft…..være lett tilgjengelig



Den sinte pasienten

29.09.2017



Kommunikasjon…

• Frustrasjon - begge veier

• Kræsj

• Ofte tid

• Respekt – begge veier



Samarbeide helsesekretær og lege

• Helsesekretær

• Fordele oppgaver

• God informasjonsflyt

• Teambuilding

• Huske på å ha det gøy

• Gi ros og ris

• Kommunikasjon begge veier

• Skal være lett å ta opp ting



Informasjon



Informasjon

• Alt for mye på en gang!

• Når den frem?

• Er den tilpasset målgruppen?

• HVEM KAN FORMIDLE?

• Hvordan formidle informasjon ?

• Muntlig, skriftlig, gode nettsider



Ikke så lett å være pasient 
GENERISK BYTTE

Resepten lyder på:

Cozaar comp 

Selo-Zok 

Casodex

Imacillin

Apoteket utleverer:

Losartan hydrochlorthiazid

Metoprolol depot

Bicalutamid

Amoxicillin
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Språkbruk i offentlige dokumenter

For eksempel vedtak om fødselspenger:

”Utbetaling.
Ved forskuttering fra arbeidsgiver vil

fødselspengene bli betalt til din
arbeidsgiver ved krav om refusjon”



Likeverdige helsetjenester

Likebehandling av mennesker med ulike 

forutsetninger gir sjelden likt resultat. 

Tjenestene må derfor tilrettelegges for den

enkelte. 
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Du skal være ganske frisk for å være 
syk



Takk for meg
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