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Psykiater går til psykiater (1)
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Psykiaterens journalnotat

Kleinman, Arthur. Rethinking psychiatry. Simon and Schuster, 2008.



Psykiateren går til psykiater (2)
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Patientens (også psykiater) dagbogsnotat
samme aften

Kleinman, Arthur. Rethinking psychiatry. Simon and Schuster, 2008.



Alle kan blive sårbare 
hvis vi gør os rigtig umage

Vores tilgang afgør om det kommer til udtryk, 
hvornår det udfolder sig og hvordan det påvirker 

patienten



Vi kan skrue op og ned for sårbarhed



Hvad er farligt?

20 cm kan være livsfarligt 





1 sygdom udløser 2 sygdomme

1. Sygdommen

Og

2. Sygdommens sociale byrder



Multisyg er ikke bare 1+1+1+1+1+1+1 = 7
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Multisyg er ikke bare 1+1+1+1+1+1+1 = 16
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Hvad slås patienter med?
Direkte, indirekte

og skjulte konsekvenser
af sygdom & behandling

Tran, Viet-Thi, et al. "Taxonomy of the burden of treatment: 

a multi-country web-based qualitative study of patients with chronic conditions."
BMC medicine 13.1 (2015): 115.



Udeblivelse

Standard patient faktorer:
Glemt
Død
Syg
Standard: ”Udeblevet uden afbud”
For sent = udeblivelse i EPJ
Køn, alder, etnicitet
Diagnose
Speciale
Afdeling, sygehus
Sanktioner - bøde for udeblivelse
Multisygdom: men ofte kun viden om én sygdom
Oftest ikke dokumenteret grund = patientens ”skyld”
”Mange udeblivelser”
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Sygehus/sundhedsvæsen faktorer:
Vilkårlig registrerings/dokumentationspraksis
Hvem booker, hvem registrerer udeblivelser
Ingen procedurer, ingen retningslinjer
Ingen SMS påmindelse, ingen telefonisk påmindelse
Tid ombooket af sygehus uden patienten fik besked
Breve uforståelige eller tvetydige
For mange informationer i breve (parkering, sygehusvalg, rettigheder etc)
Postforsinkelser indregnes ikke i tider
Udredningsgaranti fører til for hurtige tider
Nogle henvisende (praktiserende læger) har flere udeblevne patienter end andre
Patienter ved ikke hvorfor de er henvist
Patienter ved ikke at de er henvist
Patienter finder det svært at få svar på deres spørgsmål om aftalen
Aftalen for tæt på tidligere aftale.
Aftalen ændret flere gange (patient mister overblik)
Lægen er væsentligt forsinket og patienten må forlade sygehuset = udeblivelse
Patienten oplevet aftaler hvor lægen ikke var tilstede (glemt, overbook, lægen syg)
Meget lang ventetid på aftale – patienten ikke sikker på hvad det drejer sig om
Sygehuset har slettet aftalen men ikke givet patienten besked – forvirring
Indbygget ”pop-op” besked når udeblevet patient skal have ny tid (patienten er 
udeblevet én gang: er du sikker på patienten skal have en ny tid)

Internt/kommunikation m. sygehus:
Prøvede at ombooke men fik ikke tlf kontakt
Aflyste på telefon men ikke registeret i sundhedsvæsnet
Sygehus glemt at sende brev
Sygehus aflyst og udsat aftalen flere gange
Patient forsøgt at flytte aftale
Har tidligere forsøgt at flytte aftale hvor det ikke blev noteret
Vrede over ikke at kunne kontakte afdelingen
Irritation over afdelingens kommunikationsstil

Eksterne relationer: 
Chefen må ikke vide jeg er syg – har ikke råd til sygedag
Skal ‘snige sig’ til at gå til læge – ikke altid muligt på dagen
E-boks kode væk og sønnen er ude at rejse
Fik P-bøde sidste gang
Religiøse højtider
Uventede pludselige sociale begivenheder
Ulykke, død i nærmeste familie

Psykologiske/patientoplevelse af sygdommen:
Sygdommen fylder i forvejen alt for meget
Angst for sygdommen / behandlingen
Frygt for sygehus/læger/undersøgelse
Patienten skammer sig over eller er træt af sin sygdom
Mestringsstrategier
Sygdomsopfattelse afviger fra den forventede uden at personalet har opdaget det
Patientens viden om sygdomme er mere sparsom end personalet opfatter
Patienten føler sig rask
Patienten ér rask

Afstand – tidsforbrug – økonomi - tidspunkt
Ikke råd til togbillet
Tid på dagen (psykisk syg der sover i dagtiden)
Transportudfordringer: 
Tog- og busforsinkelser
Flextrafik kom ikke eller kom for sent
Ensom – kan ikke skaffe kørelejlighed
Overgang til sommertid/vintertid

Intelligent udeblivelse:
Afvejning af omkostning og fordele (intelligent udeblivelse)
Ligegyldige samtaler – spild af tid
Patienten er midlertidigt belastet af akutte vigtigere problemer
Risikovurdering: Erfarne kronisk syge vurderer selv behovet
Patienten ved at besøget kun er et protokolbesøg/ ifht standard retningslinje

Relationelle/patientoplevelse af behandling/læge/kompetencer:
Lægen er ikke dygtig, lægen utroværdig
Lægens spørgsmål hjælper mig alligevel ikke
De hører ikke på mig, de forstår mig ikke
Ydmygende samtaler, disrespekt (De taler altid om min vægt)
Jeg er bange for lægen
Vil ikke have skæld ud
Jeg er jo ikke blevet rask, medicinen virker ikke
Lægen forklarede ikke tydeligt nok hvorfor jeg skulle komme igen – sikkert ikke nødvendigt
Patienten har glemt at tage sig medicin og ønsker at undgå kommentarer
Stor skjult behandlingsbyrde som ikke anerkendes af personalet



Hyperspecialisering

Når alle forlanger ”rene” patienter 

får alle ”beskidte” patienter



Kort uddannede og fattige har svært ved at: 

- planlægge 

overskue sammenhænge,

- kombinere informationer

- tage strategiske beslutninger

- At arbejde med lange tidshorisonter

Den avancerede ulighed

Mani, A., et al., Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 2013. 341(6149): p. 976-980.



Mærkværdiggørelse fritager os 
men tvinger patienter til at gøre sig 
fortjent til vores opmærksomhed



Bevidst empatisk afkobling

• Vi opbygger antipati, hvis vi oplever at patienten

– er besværlig

– ikke vil blive i patientrollen

– ikke bliver rask

– får komplikationer/bivirkninger

– Kræften spreder sig

– ikke lystrer

– Ikke ligner os selv

– Er usympatisk

– Er kedelig

– skal sælges til et andet speciale (KAMP)
Mizrahi, Terry. "Getting rid of patients: contradictions in the socialisation of internists to the doctor‐patient relationship." Sociology of health & illness 7.2 (1985): 214-235.
Das, V. (2007). Life and world: Violence and the descent into the ordinary. Berkeley, CA: University of California Press.
Kleinman,  A.,  Das,  V.,  &  Locke,  M.  (Eds.).  (1997). Social  suffering. Berkeley, CA: University of California Press.



Kliniske beslutningsprocesser:
Kaos til kompleksitet

Tæt på
enighed

Langt fra 
enighed

‘Rationel’
beslutningstagning

Tæt på vished Langt fra vished

‘Skønsmæssig’
beslutningstagning

‘Politisk’ 
beslutningstagning

‘Kompleks’ 
beslutningstagning

Kaos

Desintegration og anarki

Kanten af kaos

Bevidst og ubevidst bias



Patienter har brug for

• Skræddersyede løsninger

• Tilpasset tempo, sprog

• Gentagelser

• Forberedelse til næste trin

• Tid til fordøjelse

• Tillid, empati, nærvær

• Set, hørt & forstået

• Anerkendelse

• Pleje, omsorg

• Udholdenhed fra omgivelser

• Ingen skæld ud

• Socialrådgivning, jura

• Beslutningsstøtte

• Faglig pårørende: Dem der 
mangler pårørende har mest 
brug for pårørende

• Faglig forløbsstøtte

• Tilgængelighed

• Alt sammen på én gang



COVID19

• Når uligheden rotter sig sammen går det rigtig galt

• Én pandemi der blev til to

• Folkesundhed for de 80 % eller for alle

• Kommunikation handler ikke om dine værdier men om 
modtagerens forståelse

• Mennesker ændrer adfærd hvis de forstår hvordan de skal 
omsætte viden til deres egen hverdag og vilkår

• Patienter ville have nærvær og kontakt med familien



Tricks

• Kend dine egne værdier og gem dem væk uanset hvor glad du er for dem

• Alle mennesker er rationelle på deres egne præmisser

• Normalisér aktivt byrderne ved at være menneske ramt af sygdom

• Skab et safe space hvor man må spørge om alt & hvor skyld og skam er bandlyst

• Spørg patienten om det du ikke ved:
– Skjulte sygdomsbyrder: hvad slås du med? Hvad er dit største problem?

– Hvad er du mest bange for (dø, handicap, miste venner, få skæld ud?)

– Hvordan tror du sygdommen/behandlingen vil ændre dit liv?

– Har du en fortrolig du deler dine inderste tanker om sygdommen med?

• Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig ? 



Download (PDF, 332 sider): www.ouh.dk/laerebog Download (PDF 261 sider: www.ouh.dk/saarbar

Det du ikke ved får patienten ondt af Sårbar? Dét kan du selv være


