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Communication between health workers and heart 
patients with immigrant background. 
 

Abstract 
BACKGROUND: The Norwegian population consists of 8 % immigrants, Pakistanis 
being the largest group. OBJECTIVE: The aims of the study were too register the 
communication process between health care providers and Pakistani patients submitted to 
the hospital with acute myocardial infarction and the effect on patient’s satisfaction and 
compliance. METHODS: Study of the literature and retrospective interviews. During 
2002-2004, all patients admitted to Department of Cardiology, Ullevål University 
hospital with ICD-10 diagnosis I21 and a Pakistani background were asked to answer a 
questionnaire. The answers were graded from 1-10 with 10 as the best score. RESULTS: 
40 patients were identified, only 10 patients agreed to participate. The patients suffered 
from overweight (90 %), diabetes (60 %) and nicotine abuse (60 %).  
Self-rated Norwegian proficiency scored 7,3, health service ability to understand patient 
scored: telephone 6, ambulance 8,5, emergency room 8,9. None of the patients were 
offered to watch video of angiography procedure. Halal-food (including fish and 
vegetarian) requested and offered to the whole group. Total 60% of the patients got 
advice to increase physical activity and reduce smoking. Compliance rate among these 
patients was 100%. CONCLUSIONS: Average satisfaction rate was 9, which indicates an 
overall good satisfaction with the stay. All patients who were given life-style advices 
changed their exercise and smoking habits, but only 6 out of 10 received such 
information. The low response rate and number of individuals limit the conclusions 
which can be drawn from the study. 
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Innledning 
Antall innvandere til Norge har økt de siste 50 årene. Etter andre verdenskrig kom 
flyktningene fra Øst-Europa, senere kom arbeidsinnvandrere fra både Europa og resten av 
verden. Etter innføring av generell innvandringsstopp i 1975 har innvandrerne først og 
fremst vært flyktninger, asylsøkere og personer som er kommet til Norge gjennom 
familiegjenforening.  Innvandrere utgjør 8 % av befolkningen i Norge. Av totalt 365 000 
innvandrere er 301 000 førstegenerasjonsinnvandrere og 64 000 personer er født i Norge 
av to utenlandsfødte foreldre. I Oslo har 22,3 prosent, 118 300 personer, 
innvandrerbakgrunn (1).  
 
Innvandrerbefolkningens sammensetting har endret seg mye siden 1970. Spesielt har 
andelen personer med ikke-vestlig opprinnelse økt. I 2004 var 72 prosent av innvandrere 
fra ikke-vestlige land, mens i 1970 var dette tallet 16%. Som vi ser av figuren overtok 
pakistanere tronen fra svenskene som den største innvandrergruppen i Norge per 1. januar 
2005 (2).  
 
 
 

 Figur 1 – Innvandrerbefolkningen i Norge. Hentet fra 
Statistisk sentralbyrå (2)  Figur 2 – Ti største innvandrergrupper i Norge. Hentet fra 

Statistisk sentralbyrå (2)  
 
Siden innvandrere bor i alle landets kommuner må helsepersonell regne med før eller 
senere å møte dem i sitt arbeid. Spesielt gjelder dette i Oslo som har den største andelen 
innvandrere i landet. Helsepersonell opptrer i en rolle hvor de ofte møter mennesker i 
sårbare situasjoner. Derfor er det viktig å ha en profesjonell holdning samtidig som man 
forstår pasientens behov og ønsker. Hvordan kan man behandle en pasient hvis man ikke 
vet hva problemet er? 
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Kommunikasjon er i så måte et nøkkelord når det gjelder samhandling mellom 
helsepersonell og pasient. Dette gjelder uavhengig av helsepersonells bakgrunn og 
uavhengig av pasientens bakgrunn.  
 
              01.01.1988        01.01.1993       01.01.1998    01.01.2001 
Indre vest 4,6 5,6 5,9 6,5 
Indre øst 12,0 19,0 23,6 23,4 
Gamle drabantbyer 4,7 8,4 11,6 15,3 
Nye drabantbyer 10,6 17,2 22,0 27,4 
Ytre vest 2,9 4,0 4,9 5,1 
Sentrum, Marka, ukjent 10,7 8,1 9,2 9,5 
I alt 6,5 10,2 13,0 15,1 
Totalt antall personer  452 173  473 437  499 693  508 726  
 
 
 

Tabell 1 –  Andel ikke-vestlige innvandrere i Oslo per 1. januar 1988, 1. januar 1993, 1. januar 1998 og 1. januar 2001 av 
befolkningen i den enkelte bydelsgruppe (3). 

Vi ønsker å kartlegge om manglende språkkunnskaper kan avfarge kommunikasjonen 
mellom helsepersonell og pasient i en ugunstig retning. For å få et bedre utgangspunkt for 
vurdering av dette vil vi prøve å gå gjennom noen kulturelle aspekter som kan påvirke en 
samtale, samt noen sentrale punkter i hvordan en konsultasjon er oppbygd.  
 

Hva er likt og hva er ulikt? 
”Hvert menneske er fra Guds hånd - en orginalutgave” (Søren Kirkegaard) 
 
Det er veldig lett å generalisere. Et hvert menneske er unikt og har en særegenhet ved 
seg. Når vi allikevel prøver å sammenligne grupper finner vi likhetstrekk blant disse. 
Disse trekkene vil selvfølgelig ikke gjelde alle, kanskje i noen tilfeller ikke en gang de 
fleste. Allikevel vil dette bidra med å forstå mennesker med ulik bakgrunn og erfaringer.  
 
Når en etnisk norsk lege møter en etnisk norsk pasient vil mange av de grunnleggende 
likhetene gjøre kommunikasjonen lettere. Man forutsetter at pasienten deler de samme 
erfaringene som en selv og at man snakker samme språk (er på samme bølgelengde). En 
pasient med samme kjønn, alder, utdanningsnivå, dialekt og hudfarge som legen vil 
dermed komme bedre ut med tanke på å bli forstått av legen. Allerede her ser vi at blant 
etniske nordmenn vil det også finnes stor variasjon og det vil dermed være nødvendig at 
legen også her er bevisst på sin kommunikasjonsmåte. En fisker fra Lofoten vil 
sannsynligvis ikke formidle sykdommen sin på samme måte som en direktør fra Oslo 
vestkant. Er det allikevel lettere å forstå fiskeren fra Lofoten enn en drosjesjåfør fra 
Pakistan? 
 
Det er viktig å huske at pasienter med en annen etnisk bakgrunn enn den norske også vil 
være like forskjellige og unike som enhver norsk pasient. En direktør fra Pakistan og en 
bonde fra Pakistan er like forskjellig som pasientene over. Det kan i enkelte tilfeller være 

5 



enkelt for helsepersonell å dele pasientene inn i vestlige og ikke-vestlige. Men en pasient 
med bakgrunn fra Vietnam deler ikke de samme erfaringene som en med bakgrunn fra 
Irak. En traumatisert flyktning fra Afghanistan har ikke samme bakgrunn som en 
innvandrer fra Iran. Det finnes ingen eksakt vitenskapelig måte å dele inn mennesker på, 
nettopp fordi vi alle er så forskjellige. Kanskje har direktøren fra Pakistan mer til felles 
med direktøren i Norge enn nordmannen har med fiskeren fra Lofoten?  
 
I helsepersonells kommunikasjon med innvandrere er det viktig å være klar over to ting. 
Det ene er språket. Klarer jeg som helsepersonell å formidle mitt budskap? Blir dette 
budskapet forstått? Klarer pasienten å formidle sitt budskap? Forstår jeg hans språk? Og 
med ”språk” menes i denne sammenheng ikke bare ordene han sier, men betydningen han 
legger i ordene.  
 
Det andre er forståelse av kultur. Kultur kan defineres som holdninger, verdier og normer 
som er rådende hos en viss gruppe mennesker (4). For å forstå pasienten er det viktig å 
forstå hans kultur. 
 
Felles for direktøren og fiskeren er språket og kulturen. Dette må sies med modifikasjon 
siden det også her er dialektforskjeller og forskjeller i bruk av ord og utrykk. Kulturelt 
sett er de også ganske forskjellig, men sett med fugleperspektiv tilhører begge den norske 
kulturen og har mye av det samme kunnskapsgrunnlaget og verdisynet. 
 
Heller ikke pakistanere er en homogen gruppe, men også her kan vi finne mange likheter. 
Norskpakistanere har bakgrunn fra Pakistan og vil alle være påvirket i ulik grad av kultur, 
verdier og normer fra sitt hjemland. Man bør huske dette i en konsultasjon da ikke alt 
nødvendigvis oppfattes og formidles på samme måte som hos en etnisk nordmann. God 
kulturforståelse og kommunikasjonsevne er viktige egenskaper hos en lege i kontakt med 
minoritetspasienter. 
 

Kommunikasjon 
Før vi går videre i oppgaven skal vi se generelt på kommunikasjon og oppbygningen av 
en konsultasjon. 
 
Pasientsentrert kommunikasjon omfatter fire momenter:  

• Fremkalling og forståelse av pasientens perspektiv – uro, forestillinger, 
forventninger, behov, følelser og funksjonsmåter 

• Forståelse av pasienten i hans eller hennes unike psykososiale kontekst 
• Oppnåelse av felles forståelse av problemet og av behandlingen slik at den siste er 

i samsvar med pasientens verdier 
• Hjelpe pasienten til å dele makt og ansvar ved å involvere pasienten i den 

utstrekning pasienten selv ønsker det (5) 
 
God kommunikasjon er viktig for at en konsultasjon skal være effektiv og 
problemløsende. Ideelt sett skal den også oppleves som tilfredsstillende både for lege og 
pasient (6). Det er mye informasjon som skal formidles, fra pasient til lege og omvendt, 
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på relativ kort tid. Derfor er det viktig å være klar over eventuelle faktorer som kan 
påvirke en slik informasjonsutveksling. Hvis denne informasjonsoverføringen svikter 
eller er manglende, er det fare for at man ikke får fram relevante medisinske opplysninger 
fra pasienten og at man ikke får oppklart hvilke problemer pasienten har.  
 
Kommunikasjon er en samlebetegnelse på alle medier vi bruker til å komme i kontakt 
med hverandre, og består av bevisste og ubevisste uttrykk gitt på verbal eller non-verbal 
måte. En lege eller pasient kan avfarge samtalen på grunnlag av sin personlighet, 
livssyn/religion, verdier, utdannelse, status osv (7).  
 

Verbal kommunikasjon (8, 9, 10) 
Den mest åpenbare delen av en konsultasjon er den verbale kommunikasjonen. Samtalen 
mellom lege og pasient baserer seg på at legen ønsker å få mest mulig informasjon om 
pasientens plager, samtidig som pasienten på sin side prøver å gi alle de nødvendige 
opplysningene. 
 
En konsultasjon består av verbale og non-verbale uttrykk. Den verbale kommunikasjonen 
er uttrykket via språk. For at den skal være god må avsenderen av budskapet uttrykke seg 
på en slik måte at mottakeren kan forstå informasjonen som blir gitt. En lege som 
gjennom store deler av dagen benytter seg av medisinsk terminologi kan ha 
vanskeligheter med å bytte over til ”lekmannsspråk” i samtale med pasienten. Etter 
mange år med medisinstudier og erfaring fra arbeidslivet blir det ”vanlige” vokabularet 
hos den enkelte erstattet med termer og faguttrykk som gjør kommunikasjonen mellom 
helsepersonell lettere og mer presis. Selv om slike uttrykk ofte kan være mer nøyaktige 
og kvalitativt mer deskriptive, har de ingen verdi hvis mottakeren, pasienten, ikke forstår 
innholdet. Det trengs trening og bevisstgjøring av problemet for å være konsekvent på å 
bruke dagligdags språk under samtale med en pasient. Man må ikke glemme at det er 
minst like viktig for pasienten å vite hva som feiler vedkommende, som det er for 
doktoren å vite det. Videre er det viktig å ha pasientrettighetslovens §3-5 i tankene:  
 
”Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, 
modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en 
hensynsfull måte. Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har 
forstått innholdet og betydningen av opplysningene. Opplysning om den informasjon som 
er gitt, skal nedtegnes i pasientens journal.” (11) 
 
Å starte en konsultasjon med ledende eller lukkede spørsmål kan føre samtalen i en 
ugunstig retning. Pasientene får antydet hva legen ønsker å finne ut når han stiller 
spørsmålet, og gir dermed ”det ønskede svaret” til legen - for å tilfredsstille ham.  
Generelt er det derfor viktig at legen starter med åpne spørsmål. Dette gjelder også 
oppfølgingskonsultasjoner ved de enkelte sykehus. Ved å følge en mangelfull 
innkomstjournal slavisk kan man risikere å miste sentrale elementer ved sykdomsbildet 
som kan ha uteblitt ved de foregående konsultasjonene. Det er også legens oppgave å 
oppsummere ting underveis slik at eventuelle misforståelser og mangler kan korrigeres og 
oppklares.  

7 



Nonverbal kommunikasjon (8, 9, 10) 
"Nonverbal kommunikasjon vil si kommunikasjon mellom personer ved hjelp av andre 
kanaler - og andre koder - enn den språklige." (12). For mange er denne 
mellommenneskelig interaksjonen viktigere enn den verbale. Det blir hevdet at det 
verbale språket bare utgjør ca. 1/3 del av menneskes kommunikasjon. Videre vil mange 
være enige i at den nonverbale informasjonen oftest er mer pålitelig enn den verbale. 
Hovedgrunnen er at man ikke har en like stor grad av bevisst kontroll over sin nonverbale 
atferd. Ansiktsuttrykk er muligens de viktigste kanalene for nonverbal 
informasjonsoverføring. Gjennom hele oppveksten lærer et menneske å motta, bearbeide 
og respondere på ulike budskap som er kryptert i de forskjellige ansiktsuttrykk. Sinne, 
glede, sorg, overraskelse og avsky er følelser som males lett utover ansiktet vårt når de 
oppleves. Derfor er til stor hjelp for legen om han er bevisst på de signalene som blir 
sendt i kontakt med pasienten.  
 
Stemmevolum og tonefall er to andre ting som avspeiler samtalen (12). Disse tingene er 
både personlig og kulturelt betinget. For mennesker fra de arabisktalende landene er et 
høyt stemmevolum tegn på styrke og ærlighet (12, 13). Det blir tolket som at avsenderen 
av budskapet har styrke og er ærlig og har derfor ingen ting å skjule ved å snakke lavt. 
Lavmælthet tyder på svakhet og sluhet. Videre vil tonefall og stressnivået i stemmen ofte 
preges av sinnsstemningen. En som er stresset vil prate fort mens en med god tid vil 
utrykke seg noe langsommere. Tonefallet vil dessuten med på å avfarge budskapet i en 
setning. Små nyanseforskjeller kan føre til at en frase kan innta en spørrende eller en 
bekreftende form.  
 
Øyekontakt spiller en sentral rolle i mellommenneskelig kommunikasjon. En lege viser 
med øynene at pasienten har vedkommendes fulle oppmerksomhet. Det fører til at 
pasienten føler seg trygg og beskyttet. Et tillitsbånd blir etabler mellom legen og 
pasienten, noe som fører til at anamneseopptak blir lettere. Hall sier: "Hver kultur har sin 
egen karakteristiske form for bevegelse og måte å sitte, stå, lene seg inntil noen og å 
gestikulere på.” (14) Med dette prøver han å fremheve hvor differensiert kroppsspråket er 
og hvor tilknyttet de til dels ubevisste handlingene er til vår kulturelle bakgrunn. I tilfeller 
der den verbale kommunikasjonen er mangelfull, blir slike nonverbale handlinger 
verdifulle brobyggere. Kontakten etableres lettere og interaksjonen mellom lege og 
pasient går mer smertefritt. 

Tolk 
Tolk er en ubeskyttet tittel og enhver kan derfor kalle seg tolk. Men for å utføre tolkning 
på en forsvarlig måte kreves det i tillegg til gode språkferdigheter også kunnskap om de 
kulturelle forskjellene mellom tolkebrukerne. Dessuten må tolken være bevisst på de 
etiske aspekter som følger med yrket. Tolkebrukeren kan vanskelig kontrollere kvaliteten 
på tolkningen og det bør derfor tilstrebes å bruke tolker som har de nødvendige 
kvalifikasjoner. Statsautoriserte tolker bør alltid prioriteres da de har bestått en 
omfattende eksamen hvor deres kunnskaper og ferdigheter i tolkning har blitt kontrollert. 
Om man ikke får tak i en statsautorisert tolk, kan man prøve å få tak i tolker som har 
tolkeutdannelse ved universitet/høyskole eller annen type tolkekurs. Man skal huske at 
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det ikke stilles noen formelle krav til kvalitetssikring ved formidling av tolk, så en tolk 
bestilt gjennom en tolkeformidling trenger nødvendigvis ikke være kvalifisert.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for å utstede bevilling til 
statsautoriserte tolker. Fra 1. januar 2006 vil dette ansvaret bli overført til Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (15). Universitetet i Oslo ved Institutt for lingvistiske og nordiske 
studier utarbeider tolkeprøvene og administrerer ordningen. Register over hvilke tolker 
som er statsautoriserte finnes hos Utlendingsdirektoratet. Siden 
tolkeautorisasjonsordningen startet i 1997 har det blitt uteksaminert over 90 tolker fordelt 
på 16 tolkespråk. Språkene er: albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, finsk, 
fransk, kinesisk, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, tyrkisk, tysk, urdu og 
vietnamesisk. Autorisasjonsprøven er krevende og strykprosenten ligger på rundt 90 
prosent (15). Vi ser at det per i dag ikke er mulig å dekke tolkebehovet med kun 
statsautoriserte tolker. UDI har derfor utviklet et kvalitetssikrningsprogram for tolker som 
ikke er statsautoriserte eller har utdanning. Dette innebærer en tospråklig test for 
potensielle tolker, rekrutteringssamtale på norsk med potensielle tolker og 
orienteringsseminar for tolker (hvor det gis grunnopplæring i tolkeetiske og tolketekniske 
spørsmål). I tillegg også oppfølgning av tolker og saksbehandlere gjennom seminarer, 
samtaler og evaluering. Dessverre ser man at 60 % ikke tilfredsstiller kravene i UDIs 
tospråklig test. Dette er bekymringsfullt siden mange av disse testede tolkene kan vise til 
lang erfaring med tolkearbeid. Det viser igjen at det er stort behov for testing av 
tolkerekrutter. 
 
UDI har opprettet et nasjonalt tolkeregister hvor bare kvalitetssikrede tolker legges inn. I 
registeret, som ble virksomt fra september 2005, kan man søke etter tolker med land og 
språk som søkekriteriet (16). 
 

Helsetjeneste og tolkning 
Helsetjenesten skal søke å verne om innbyggernes helse med respekt for den enkeltes 
egenart, kulturelle og religiøse bakgrunn og søke å styrke den enkeltes mulighet for 
egenomsorg (17). For å oppnå dette er det essensielt at behandler og pasient forstår 
hverandre, med andre ord at en god kommunikasjon er tilstede. Hos pasienter med dårlige 
norskkunnskaper er det nødvendig å bruke tolk. Det er den offentlige part som skal ha 
samtale med en minoritetsspråklig som har ansvaret for bestilling av tolk (i henhold til 
forvaltningsloven og offentliges informasjonsplikt). Når man anser det som nødvendig 
for å oppnå forsvarlig kommunikasjon eller pasienten selv har ytret ønske om det, er det 
sykehusets ansvar å anskaffe tolk. Av praktiske årsaker blir dette ofte et familiemedlem. 
Fordelen er selvsagt at disse er raskt tilgjengelig og ikke koster noe å bruke. Ulempen her 
er at tolkens egne meninger kan speile tolkningen og det er ikke helt sikkert at alt legen 
sier kommer frem. Et familiemedlem kan prøve å skåne pasienten ved å utelate 
informasjon av alvorlig karakter, for eksempel alvorlige diagnoser som kreft, eller sile 
informasjon av andre årsaker. Man bør derfor tilstrebe bruken av en habil og profesjonell 
tolk. 
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I en samtale med pasient er det enklest å bruke konsekutiv tolkning. Dette betyr at hver 
replikk tolkes etter at taleren har sluttet å snakke. En annen måte å tolke på er simultant 
hvor tolken snakker samtidig med taleren. Dette er vanlig å bruke ved internasjonale 
konferanser og det sier seg selv at i en behandler-pasient samtale, som helst skal ha en 
rolig atmosfære, blir denne formen uhensiktsmessig å bruke.  
 
I en konsultasjon er det viktig at aller parter i tillegg til den verbale kommunikasjonen 
også kan observere den ikke-verbale kommunikasjonen. Dette for å sikre korrekt 
oversettelse av budskapet. Derfor bør fremmøtetolkning prioriteres. Kun unntaksvis bør 
telefontolkning brukes. Et alternativ til fremmøtetolkning er skjermtolkning hvor man har 
lyd- og bildekommunikasjon med partene som skal snakke sammen.  
 
Tolken bør jobbe etter noen etiske hovedlinjer: 

- Tolken skal være upartisk i tolkesituasjoner og tolkens egne holdninger skal ikke 
påvirke tolkningen.  

- Tolken skal oversette alt som sies og ikke utelate, endre eller tilføye noe. 
- Tolken skal ha taushetsplikt. Dette innebærer taushetsplikt vedrørende alle 

opplysninger tolken får kjennskap til i forbindelse med tolkeoppdraget. 
Taushetsplikt gjelder i forhold til alle, også overordnede, kolleger og familie. 
Taushetsplikten gjelder selvfølgelig også etter at tolken har sluttet i tjenesten (18). 

 
Tolkningen bør skje i ”jeg-form”. Med andre ord, tolken deltar ikke i samtalen. Legen 
eller annet helsepersonell bør henvende seg direkte til pasienten og bruke ”du-form”, ikke 
”han” eller ”hun” (15). Dette kan være en utfordring for helsepersonell som ikke er vant 
med å bruke tolk, men man skal alltid ha i mente at det er pasienten som er hovedfokus, 
ikke tolken. Man skal derfor ikke spørre tolken om ”hvor har hun vondt”, men direkte til 
pasienten og si ”hvor har du vondt”. Det er viktig at behandleren ser på pasienten og 
samtaler direkte med henne og ikke henvender seg til tolken.  
 
En profesjonell tolk vil oppfylle ovennevnte krav og det vil gjøre samtalen mellom lege 
og pasient mye enklere (18). Legen må opparbeide seg noe trening i bruk av tolk før en 
konsultasjon blir helt optimal. Det krever mer å foreta en samtale med en pasient 
gjennom en tredjeperson enn direkte. I tillegg til at legen og pasienten skal forstå 
hverandre, skal legen i en konsultasjon også kartlegge og undersøke pasientens problem. 

 

10 



Kartlegging og undersøkelse av pasientens problem 
Vi skal se på konsultasjonens funksjon og målsetting. Vi kan dele inn funksjonene i tre 
hovedpunkter: 
 

1. Kartlegge pasientens problem 
2. Ivareta forholdet mellom pasient og behandler 
3. Gi informasjon og iverksette behandling (8) 

 
Ved alle former for pasientkontakt er det ønskelig at legen prøver å kartlegge pasientens 
plager. Det er en forventning knyttet til møtet, med hensyn på at legen gjennom sine 
kunnskaper og resonnement kommer fram til en riktig diagnose. I mange tilfeller blir 
pasienten tilfreds etter å ha fått en diagnose, fordi han får en følelse av trygghet. ”Legen 
vet hva som plager meg”, er ord som kan fungere som trøst og virker betryggende for den 
enkelte pasient. Men i dagens informasjonsorienterte samfunn, med lett tilgang på og økt 
ønske om kunnskap, kreves det at legen har litt mer å tilby enn bare et navn på en 
sykdom. Det forventes at legen kan foreslå å iverksette aktuelle diagnostiske prosedyrer 
og kan forutsi noe om sykdommens karakter og prognose. 
 
Legen har mange oppgaver under konsultasjonen. Den nødvendige informasjonen som 
diagnosen skal baseres på, må samles gjennom velkoordinert kommunikasjon mellom 
pasienten og Legen. Legen må også prøve å samle informasjon rundt pasientens 
psykososiale forhold som kan være medvirkende eller forverrende årsak til pasientens 
plager.  
 
Det er viktig å tenke bredt i preliminærfasen, for så å jobbe seg bevisst opp mot den mest 
sannsynlige diagnosen. Ved bruk av den hypotetisk deduktive metoden falsifiserer man 
de enkelte diagnosene før man til slutt ender opp med den mest sannsynlige som blir 
verifisert gjennom symptomer og funn. For at den endelige diagnosen skal holde mål må 
legen ha et bredt arsenal av undersøkelser og nødvendig og oppdatert kunnskap. 
Vedkommende må innsamle og bearbeide informasjonen kontinuerlig for at 
konsultasjonen skal være effektiv og tilfredsstillende for pasienten og han selv.  
 
De fleste vil være enige om at diagnostikk er hovedmålet med en konsultasjon. Men 
hvordan legen kommer fram til diagnosen, er av stor relevans for pasienten. Som nevnt 
over er det viktig for legen å kontinuerlig bearbeide informasjon og resonnere gjennom 
mesteparten av samtalen. De faglige kriteriene man stiller til kunnskapsnivå og utførelse 
av undersøkelser blir som oftest oppfylt på en fremragende måte. Det kan være lett å 
glemme de emosjonelle aspektene ved denne kontakten.  
 
”Pasienten verdsetter den nære, lyttende og personlige lege. Følelsen av ikke å måtte 
skynde seg betyr mer enn antall minutter hos legen.”(6) 
  
Ofte blir legene beskyldt for å ha for dårlig tid. Dette kan føre til at pasienten føler seg 
ignorert. En samtale som i utgangspunktet skal være problemløsende og betryggende 
ender opp med å tilføre pasienten mer irritasjon og følelse av utilfredshet. Dårlig tid kan i 
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enkelte tilfeller komme av at legen ikke ønsker å bruke tid på pasientene, men vil i de 
fleste tilfeller være p.g.a. økt pasient/arbeidstid-ratio. Mange av dagens allmennleger er 
under hardt tidspress. Samtidig stilles det høyere og høyere krav til deres kunnskapsnivå, 
ettersom all nødvendig sykdomsinformasjon er lettilgjengelig på internett. Ofte hender 
det at pasienten er mer oppdatert om sin sykdom enn det legen er, og det må man bare 
akseptere. En lege er ikke i stand til å være oppdatert på alle felt til enhver tid. Legen må 
prioritere kunnskap som er til nytte for majoriteten av pasientene hennes, mens resten kan 
hun henvise til spesialisttjenesten.   
 
Som nevnt ovenfor er det viktig for pasienten å føle at legen ikke er stresset under 
samtalen. Det er mange ting som indikerer at legen har dårlig tid. Det at legen snakker for 
fort, avbryter pasienten mens han eller hun beskriver plagene sine, stiller for mange 
lukkede spørsmål og ofte ser på klokka, er trekk som vil indikere for pasienten at han 
ikke er høyt prioritert hos legen. Dette kan føre til at pasienten lukker seg og at 
anamnesen blir mangelfull. Videre vil det resultere i at tillitten mellom lege og pasient 
svekkes, noe som har en direkte korrelasjon til ”compliance” hos pasienten.  
 
Førsteinntrykk er like viktig på et legekontor som ellers i livet. Det første bildet som 
dannes hos en lege eller en pasient vil som regel avspeile forholdet deres og følge dem 
videre. Alder, kjønn, utseende, klesstil og nasjonalitet er blant de tingene som kan være 
avgjørende for førsteinntrykket hos begge parter. Videre er det viktig for samtalen at 
forstyrrende faktorer som plassmangel, støy fra teknisk utstyr og unødvendige avbrytelser 
blir kartlagt og eliminert. Det er viktig å være bevisst på tilstander ved pasienten som kan 
skape kommunikasjonsproblemer. Her kan det nevnes språkmangler, redusert hørsel, 
pasientens emosjonelle tilstand som mulige faktorer. Legen må også sørge for å være 
presentabelt kledd når han er på jobb.  
 
En studie utført av Simpson og Buckman (19) i USA viste at ca. 75% av pasientene ble 
avbrutt av behandlende lege før de hadde fått muligheten til å avslutte sitt første utsagn. 
Dette tok i gjennomsnitt 18 sekunder og en betydelig stor andel av de som ble avbrutt 
hadde til da bare rukket å legge frem ett problem. Videre ble det oppdaget at det ikke 
alltid var det første problemet som ble nevnt som var det viktigste.  
 
For en konstruktiv og effektiv konsultasjon er det viktig at de innledende spørsmålene er 
åpne. Det gir pasienten muligheten til å forklare seg slik han ønsker. Videre bør legen 
prøve å oppsummere underveis for å unngå, og eventuelt oppklare, misforståelser. Til 
slutt er det viktig å gi pasienten innsyn i hvordan legen tenker og bearbeider 
informasjonen. Selvfølgelig må legen individualisere samtalene med hensyn på den 
enkelte pasient. Noen pasienter er snakkesalige og da er det nødvendig med lukkede 
spørsmål for å identifisere den aktuelle problemstillingen. Andre pasienter er ordknappe. 
Da må legen stille de ”riktig” spørsmålene for å få fram nok informasjon.  
 
En feil som noen begår er at de stiller for mange spørsmål på en gang. Det resulterer ofte 
i at pasienten bare svarer på de spørsmålene han registrerer. Videre er det viktig å unngå 
bruk av medisinske faguttrykk og forkortelser. Det kan også være en del praktiske 
vanskeligheter knyttet til den somatiske undersøkelsen. Pasienten kan føle ubehag i 
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diverse intime stillinger. Nakenhet kan være krenkende, fornærmende eller flaut for 
pasienten. Det er mange kvinner, spesielt de med afrikansk og asiatisk bakgrunn som 
ønsker kvinnelige leger. Ønsket kommer klarere frem ved mamma- og gynekologiske 
undersøkelser og en manglende tilpasning her kan føre til at pasienten ikke går til 
undersøkelse.  
 
De emosjonelle sidene ved en konsultasjon er av like stor betydning som 
diagnostiseringen.  
 
 ”Den gode lege trenger en kald hjerne og et varmt hjerte”. (Sir William Osler). 
 
Det er viktig å gi uttrykk for at pasienten blir hørt og forstått. Empati og respekt og 
forståelse av pasientens kultur, skikker og religion er uhyre viktig. R. C. Smith har 
formulert en huskeregel om hvordan man skal forholde seg til pasientens følelser: 
 
Name:   Sette navn på følelsene pasienten utrykker.  
Understand: Uttrykke forståelse og empati.  
Respect:  Formidle at behandleren respekterer pasientens følelser.  
Support: Gi støtte i rom av allianse mellom behandler og pasient (20). 
 
Det er viktig for legen å ikke være autoritær eller dømmende. Vedkommende skal lytte 
og være eksplorativ i sin tilnærmelse til pasientens problemer. ”Det å ha et personlig 
forhold til legen ble beskrevet som et ubestridt gode” (6). Gjensidig tillitt og respekt er 
viktig for at et slikt forhold skal utvikle seg. Det at behandlerens budskap blir mottatt og 
forstått av pasienten er utrolig viktig for etterlevelsen og behandlingseffekten. En tilfreds 
pasient vil etterstrebe legens råd i høyere grad enn en misfornøyd pasient. Et 
velfungerende forhold vil gjøre det lettere å bringe fram gode livsstilsendringer hos den 
enkelte pasient og hjelpe han i å redusere uvanene (som røyking, høyt alkoholforbruk, 
inaktivitet). Videre vil en inkludering av pasienten i behandlingsprosessen føre til at 
pasienten får en følelse av egenkontroll og trygghet. De fleste vil føle at de har mer 
kontroll og innsikt i sin situasjon, noe som vil øke sykdomsforståelsen hos pasienten.  

Pasientens forventning til konsultasjonen 
I en studie av Steine m.flere (6) fant man at allmennmedisineren ser på den enkelte 
konsultasjon som en del av en lengre prosess. Man ønsker ofte å ta tiden til hjelp. Dette 
står i kontrast til pasientens oppfatning av hva en konsultasjon skal være. 
 
”Informantene så på den enkelte konsultasjonen mer som en isolert, avsluttet enhet som 
de ofte hadde hatt spesifikke forventninger til” (6). 
  
Pasienter har forskjellige forventninger til en konsultasjon. Noen drar til lege for å 
utelukke sykdom, andre for å få forståelse og sympati, mens andre igjen for å få en 
konkret diagnose etterfulgt av adekvat behandling. Uansett hva årsaken er for 
legekontakt, er felles for alle at de er i en situasjon hvor de trenger legens hjelp eller 
tjenester. 
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Enkelte ganger kommer pasienten til legen med en klar bestilling. Det kan være 
sykemelding, krav om antibiotika eller ønske om å bytte eller seponere en bestemt 
medisin. Legen må da, basert på sin faglige kompetanse, vurdere disse situasjonene. Om 
han/hun for eksempel mener at pasienten har en viral infeksjon, bør han forklare dette til 
pasienten og ikke gi etter selv om pasienter insisterer på antibiotika behandling. Om 
pasienten ikke ønsker å bruke et bestemt medikament på grunn av for eksempel 
bivirkninger, må legen vurdere nødvendigheten av dette og med faglig begrunnelse gi sin 
avgjørelse. Pasientens ønsker skal selvfølgelig veie tungt, men til slutt er det legen som 
har det faglige medisinske ansvaret. 
 
De siste tiårene har det ofte blitt poengtert hvor viktig det er å lytte til pasienten og ta 
vedkommendes problem på alvor. Dette er vel og bra, men det bør ikke føre til at den 
gamle, allmektige legetypen blir erstattet med en ny, avmektig variant. Legen bør ikke gi 
etter for pasientens ønsker der det ikke er faglig begrunnelse for dette. 
 
”Allmakt og avmakt er like ille dersom ein skal gjere ein profesjonell jobb saman med og 
for pasientane” (21).  
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Protokoll: Kommunikasjon mellom helsearbeidere og 
hjertepasienter med innvandrerbakgrunn 
 

Bakgrunn/formål 
God kommunikasjon er viktig for at en konsultasjon skal være effektiv og 
problemløsende. Før en lege kan komme med riktig diagnose må han i de fleste tilfeller ta 
opp en god anamnese. For å kunne gjøre dette er det essensielt at han forstår hva 
pasienten sier. Likeledes er det avgjørende for pasienttilfredshet og god etterlevelse at 
pasienten forstår hva legen formidler. Denne kommunikasjonen mellom behandler og 
pasient består av verbale og ikke-verbale uttrykk. En samtale må naturligvis 
gjennomføres på et språk begge parter kan. I dagens multikulturelle Norge vil det ofte 
skje at pasient og lege har forskjellig etnisk bakgrunn og dermed ikke norsk som 
førstespråk. Språkproblemer vil kunne hindre muligheten for opptak av en adekvat 
journal. 
 
Som nevn tidligere utgjør innvandrere 8% av befolkningen i Norge, med pakistanere som 
den største gruppen med 26 300 personer (1). Vi ønsket å kartlegge om 
kommunikasjonsproblemer eksisterer på grunn av mangelfulle språkferdigheter hos 
pasientene og om dette påvirker pasienttilfredshet, diagnostisk treffsikkerhet og 
terapautisk compliance.   

Populasjon 
Pasienter med pakistansk bakgrunn innlagt på Ullevål universitetssykehus, 
hjertemedisinsk avdeling i tidsrommet 01.01.2002 – 31.12.2004 med diagnose I21 (22), 
akutt hjerteinfarkt.  

Søk 
For å finne relevante studier og informasjon gjorde vi systematiske søk på Medline 
(1966-2005) og PubMed (1953-2005). De aktuelle artikler ble søkt fram ved å benytte 
PICO-skjema (23). Vi delte opp problemstillingen vår i nøkkelord og førte deretter 
termene inn i et slikt skjema. I hver kolonne listet vi opp søkeord og synonymer, både 
fritekst og fra basens tesaurus slik at vi dekket alle ekvivalentene av termene våre. Vi 
grupperte søkeordene som hørtes sammen med ”or”. Til slutt kombinerte vi søket med 
”and” på tvers gjennom alle kolonnene som vist nedenfor.  
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Pasient/Populasjon 

Intervensjon/Eksposisjon Comparison Outcome 

Innvandrere Kommunikasjon Norsk 
helsepersonell 

Kommunikasjonssvikt

Immigrant patients 
 
Multicultural 
patient 
 
Minority 

Communication 
 
Consultation  

Doctor 
 
Healthworker 
 
Nurse 

Misunderstanding 
 
Misdiagnoses 
 

↑ 
or 
↓ 

 
 and  

 
 
 

Tabell 2 –  Problemstillingen ble oppdelt og ført inn i PICO skjema (23) 

Vi brukte søkeord som ”immigrant”, ”multicultural”, ”communication”, “doctor patient 
relation” for å finne relevante MeSH-termer. Deretter brukte vi disse i vårt videre søk for 
å finne relevante artikler. Vi begrenset oss til artikler på engelsk og norsk.  
 
For å unngå dublering av arbeidet søkte vi gjennom Nasjonal forskningsinformasjon 
(NFI) (24). Søkeresultatene (kommunikasjon ”and” innvandrer, konsultasjon ”and” 
innvandrer) viste at begrenset mengder med liknende arbeid var gjort tidligere.   
 
Undertegnede tok også kontakt med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse 
(NAKMI) (25) for informasjon. Vi fikk informert at det fantes lite forskning i Norge med 
direkte relasjon til vår problemstilling. 
 
Vi søkte også etter aktuell litteratur på biblioteket ved Rikshospitalet, Ullevål 
Universitetssykehus og Deichmann. Relevante bøker er nevnt i referanselisten nedenfor.  

Metode
Det er flere metoder innen kvantitativ forskning som brukes for å måle hvor 
pasientsentrerte konsultasjoner er. Ved to slike metoder, ”Roter interaction analysis 
system” (RIAS) (26, 27,28) og ”Verbal response mode” (VRM) (26, 28), blir de verbale 
ytringene til både legen og pasienten beskrevet og talt som handlinger av bestemte typer. 
De aktuelle handlingstypene sorteres innenfor to hovedgrupper, ”sosioemosjonell” og 
”problemløsende utveksling”. 
 
Vår hensikt var å undersøke om språkmangler kunne gi opphav til 
kommunikasjonsproblemer. Derfor ville bruken av disse modellene avvike noe fra 
hensikten vår med undersøkelsen. Dessuten krever både RIAS (26,27,28) og VRM 
(26,28) at man er til stede under konsultasjonen. Antall pakistanere med I21 (22) 
diagnose består av en relativt begrenset mengde pasienter. I tillegg er ikke innleggelsene 
på grunn av hjerteinfarkt elektive. Det vil derfor være svært vanskelig å overvære disse 
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situasjonene. Vi valgte derfor å gjennomføre en retrospektiv studie ved å utarbeide et 
intervju. Denne undersøkelsen ville kun basere seg på pasientens subjektive mening og 
opplevelse av oppholdet.  
 
I samarbeid med IT-avdelingen ble lister med navn og fødselsnr av pasienter innlagt 
hjerteavdelingen UUS 1.1.2002-31.12.2004 med ICD-10 diagnose I21 (22) innhentet. 
Forfatterne gikk begge igjennom disse listene uavhengig av hverandre og markerte 
pasienter med pakistansk bakgrunn basert på deres navn. Kombinasjonen av fornavn og 
etternavn er karakteristisk for pakistanere i de fleste tilfeller. I navn hvor vi var i tvil 
valgte begge å markere disse. Vi antar derfor at alle pasienter med pakistansk bakgrunn 
ble utvalgt. Listene ble for sikkerhets skyld gjennomgått totalt 3 ganger. Journalene til 
pasientene ble gjennomgått og deres bakgrunn dobbeltsjekket. Totalt ble 45 navn valgt ut. 
Etter kontroll ble 3 navn utelukket da disse hadde arabisk bakgrunn. Noen muslimske 
navn kan ikke tilknyttes landsopprinnelse da de nesten er like over hele verden. Dette er 
grunnen til at de også ble med i utvelgelsen. 42 navn tilhørte pasienter med pakistansk 
bakgrunn. Etter gjennomgang av journalene fant vi ut at 2 pasienter hadde avgått med 
døden. Resterende 40 pasienter bestod av 36 menn og 4 kvinner 
 
Navn og adresser ble innhentet fra journal og folkeregister. Deretter ble det sendt 
informasjonsbrev med returslipp og adressert/ ferdigfrankert svarkonvolutt. Dette for å 
redusere mulighet for at pasienten ikke svarte av praktiske årsaker. Etter at pasientene 
svarte tok vi telefonisk kontakt med dem for å avtale intervju. De pasientene som ikke 
svarte ble telefonisk kontaktet for å bli informert om prosjektet.  
 
Det ble tilstrebet at pasientene ble intervjuet på UUS, men der dette ikke var mulig ble 
intervjuet gjennomført på annen egnet plass, som hjemme hos pasienten.  
 
Intervjuet bestod av 62 spørsmål og var inndelt i 4 deler – ”bakgrunn”, ”kontakt med 
helsevesenet før innleggelse”, ”opphold i sykehuset” og ”fastlege”. Bakgrunnsavsnittet 
inneholder persondata, tidligere sykdommer, hereditet og stimulantia. Neste del tok for 
seg kontakt med helsevesen i tiden fra smertedebut til innleggelse på UUS.  Oppholdet på 
sykehuset ble igjen inndelt i 5 deler - Akuttmottaket, angiografilaboratoriet, det praktiske 
ved oppholdet, språkferdigheter og utskrivelse. Alle spørsmålene her omhandlet perioden 
fra innleggelse til utskrivelse. Fastlege-delen omhandlet spørsmål tilknyttet pasientens 
primærlege og oppfølging hos denne.  
 
Begge forfatterne intervjuet pasientene. Vi har begge pakistansk bakgrunn og behersker 
urdu/punjabi, i tillegg til norsk. Intervjuet var utarbeidet på norsk, men kunne også 
gjennomføres på urdu/punjabi. Intervjuet ble gjennomgått i fellesskap og hvert enkelt 
spørsmål oversatt for å sikre identisk spørsmålsformulering på urdu/punjabi.     
 
Samtykkeerklæring ble undertegnet av pasientene før intervjuet starter.  
 
Pasientene ble stilt flere spørsmål hvor de kunne svare med tall fra 1-10. 1 betyr ”ikke i 
det hele tatt” eller dårligste score, mens 10 er ”fullstendig” eller beste score. 5 betyr 
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middels eller nøytral. Pasientene ble underveis forklart hva tallene betydde i det aktuelle 
spørsmålet. 
 
BMI på under 18,5 = undervektig.  
BMI på mellom 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt.  
BMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig.  
BMI på 30 og over = fedme (29). 

Registrering 
Alle data ble registrert i Excel. Diagrammer og tabeller ble brukt for å fremheve 
informasjon. Da antall intervjuobjekter kun var 10 ble det ikke meningsfullt å gjøre en 
statistisk analyse.  
 
Under arbeidet ble data behandlet avidentifisert og etter avslutning av prosjektet ble de 
anonymisert. Personvernet til pasientene ble ivaretatt i samråd med personvernombudet 
for Ullevål universitetssykehus.  
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Resultater med kommentarer 
9 pasienter svarte per post. 8 svarte ja, mens 1 svarte nei. Etter at vi mottok samtykke fra 
pasientene ble de kontaktet telefonisk og intervjutid og sted ble avtalt. Gjenværende 
pasienter ble forsøkt oppringt. Av disse 31 fikk vi telefonisk kontakt med 20 personer 
enten direkte eller gjennom pårørende. 2 svarte ja, 7 svarte nei, 2 personer ble opplyst 
utilgjengelig per telefon via pårørende. Disse hadde ikke mobiltelefon og fikk telefonnr 
som de kunne nå oss på. Da de ikke ringte tilbake ble de forsøkt ringt igjen uten hell. 8 
personer var i Pakistan i følge sine pårørende og skulle ikke komme tilbake før flere 
måneder senere. 12 pasienter var ikke kontaktbare per telefon da telefonnummer ikke var 
oppført i pasientsystem, folkeregister eller telefonkatalog. Blant disse 12 var alle 4 
kvinner inkludert. Totalt vil dette si at vi fikk 10 ja, 8 nei og 22 ikke-kontaktbare av 
diverse årsaker.  
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Figur 4 – 25 % av pasientene sa ja til å delta, 20 % nei. 
Resten av pasientgruppen var ikke kontaktbar da de var i 
Pakistan (20%), ikke hadde kontaktinformasjon registrert 
(30%) eller ikke kontaktbar av andre årsaker (5%)  

Figur 3 – I pasientlistene ble det utplukket totalt 45 
pasienter. 2 av disse var døde, mens 3 var arabere og 
oppfylte derfor ikke inklusjonskriteriene.  

 
10 pasienter ble intervjuet, alle menn. Begge forfatterne gjennomførte intervjuene. Selve 
intervjuet tok 50-60 minutter. Spørsmålene ble stilt på urdu/punjabi etter pasientenes 
ønske. Intervjuskjema ble ikke oversatt standardisert men en oversettelse ble utarbeidet 
for vårt formål slik at spørsmålsformuleringene ble identiske. 
  
Gjennomsnittalder på pasientene var 53,5 år hvor den yngste pasienten var 44 år og den 
eldste 64 år. Alle pasientene var gifte, og hadde fra 0-8 barn, med median på 3. Alle 
pasientene hadde bodd 31-35 år i Norge, bortsett fra en som hadde bodd her i 19 år.  
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BMI hos våre pasienter varierte fra 24,2 – 33,1. Kun én person hadde ”normal 
kroppsvekt” mens resterende 9 kom i kategoriene ”overvektig” eller ”fedme”.  
 
 

B M I
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60 %
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undervektig
normal
overvektig
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Figur 5 – 10 % av pasientene hadde normalvekt, 60 % var overvektige, mens 30 % havnet i fedmegruppen. Ingen av 
pasientene var undervektige.  

 
 
2 av totalt 10 pasienter var tidligere friske. Med det menes at de ikke hadde noen av 
sykdommene nevnt i diagrammet nedenfor (figur 6). 5 av 10 pasienter hadde kun diabetes 
mellitus type 2 (DM2). 1 pasient hadde både DM2, angina pectoris og 
hyperkolesterolemi. Dvs at 6 av 10 pasienter hadde DM2. En pasient hadde angina 
pectoris og hadde hatt et tidligere hjerteinfarkt. En pasient hadde kun hatt et tidligere 
hjerteinfarkt. Disse dataene ble opplyst av pasientene selv.  
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Figur 6 – 6 pasienter hadde diabetes, 2 pasienter hadde angina, 2 pasienter hadde tidligere hatt hjerteinfarkt og 1 pasient hadde 
hyperkolesterolemi. 2 pasienter hadde flere sykdommer. 

Bakgrunn: 
2 av 10 hadde førstegradsslektninger med hjerte-karsykdom, mens resterende hadde 
ingen hereditær belastning der. En pasient hadde hjerte-karsykdom hos 
andregradsslektninger. 2 av 10 hadde diabetes hos førstegradsslektninger mens resterende 
8 hadde ingen familiær diabetesbelastning.  

Kontakt med helsevesenet før innleggelse 

Tid fra smertedebut til kontakt med helsevesen: 
Som vi kan se av tabellen brukte 4 av 10 pasienter mellom 0-30 minutter fra smertedebut 
til de tok kontakt med helsevesenet. Videre brukte 2 pasienter mellom 30-60 minutter 
mens 3 pasienter brukte mellom 1-3 timer før de søkte hjelp. En pasient brukte over 12 
timer på å ta kontakt, men grunnen til det var at han ved smertedebut var i Saudi-Arabia 
og uten mulighet for å ta kontakt med helsevesenet. 
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Figur 7 – 4 pasienter brukte 0-30 minutter fra smertedebut til de tok kontakt med helsevesen. 2 pasienter brukte 30-60 min. 3 
pasienter brukte 1-3 timer. 1 pasient brukte over 12 timer.  

 

 

Første ledd i helsevesenet: 
6 av 10 kontaktet legevakten, mens resterende kontaktet ambulansetjenesten. Ingen tok 
direkte kontakt med sin fastlege. Halvparten hadde legevakten som sin første 
behandlingsinstans mens resterende fikk behandling i ambulansen. 
 
Ved første kontakt med helsevesenet graderte pasientene i snitt 6 på spørsmålet om 
helsevesenet forstod problemene deres, mens de gav 8,6 for egen forståelse av hva 
helsevesenet sa. Første kontakt ble definert som kontakt per telefon hvor pasienten selv 
hadde snakket på telefon. En årsak til at det er lavere score for helsevesenets forståelse 
enn pasientens, kan være at pasientenes språkforståelse er bedre enn 
kommunikasjonsevne. Siden kroppsspråk ikke kommer frem ved telefonkontakt, har ikke 
pasienten andre muligheter enn språket å kommunisere med. I 3 tilfeller hadde pårørende 
kontaktet helsevesenet og disse er da ikke regnet med i gjennomsnittet.  
 
Da pasientene kom i kontakt med helsevesenet gikk personlig score noe opp. 
Gjennomsnittlig ble det oppgitt 8,5 poeng for om helsevesenet forstod pasienten ved 
første behandlingssituasjon. Bortsett fra 1 pasient som gav score 3, oppgav resterende 
mellom 8-10 poeng. Pasientene mente også at de forstod hva helsevesenet sa og gav her i 
snitt 8,7 poeng. Ved personlig møte har pasientene mulighet til å kommunisere gjennom 
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kroppsspråk i tillegg til å forklare muntlig. Mens en med dårlig kommunikasjonsevne 
vanskelig vil kunne forklare smertelokalisasjon per telefon, vil man kunne peke på det 
aktuelle området i møte med behandlende instans.  
 

Akuttmottaket: 
4 av 10 pasienter forklarte seg ikke på mottaket enten på grunn av at sykehistorien var 
kjent fra foregående kontakt med helsevesen (legevakt/ambulanse) eller fordi tilstanden 
ikke tillot det. Resterende pasienter ga seg selv 7,8 poeng i gjennomsnitt på sin forklaring 
i mottaket på UUS. 
 
8 av 10 pasienter ble tilsett av lege innen 15 minutter etter innkomst, 5 av disse ble tilsett 
umiddelbart. To pasienter måtte vente i ca 1 time før lege kom. 
Alle pasienter gav legen høy poengscore for forståelse av problemet og gjennomsnittet 
her var 8,9 poeng. Deres forståelse av hva legen sa ble scoret til 7,9 poeng. Pasientene var 
fornøyde med måten deres hjerteinfarktdiagnose ble formidlet på og gav her en score på 
8,4.  
 
Halvparten av pasientene stilte ikke spørsmål til legen angående hjerteinfarktet, tre stilte 
spørsmål og gav 9 poeng for tilfredsstillende svar. Pasientene som ikke stilte spørsmål 
begrunnet dette med at de ikke hadde mulighet p.g.a. hektisk situasjon.  
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 Figur 8 – Pasientene gav poeng fra 1 til 10 på forskjellige problemstillinger. 10 er beste score, mens 1 er dårligste. De 2 første 

søylene viser score ved telefonisk kontakt med helsevesen. De 2 neste viser score ved personlig kontakt med legevakt/AMK. De 2 
siste viser score ved kontakt med lege på mottaket på UUS.   
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Angiografi: 
30 % av pasientene ble kjørt umiddelbart til angiografi, mens ytterligere 30% ble kjørt til 
angiografi før en halvtime var gått. Resterende av pasientgruppen husket ikke hvor lang 
tid som ble brukt.  
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mange etniske nordmenn som får dette tilbudet
ganske vanlig at pasienter blir spurt om å få se 
måte er dette ikke tilfredsstillende resultat. 

Figur 9 – 3 pasienter ble kjørt til angiografi umiddelbart etter 
innkomst. 3 pasienter innen 30 minutter, mens resterende ikke 
husker hvor lang tid dette tok.   
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Figur 10 – 9 av 10 pasienter ble informert om angiografi-prosedyren
ikke fikk denne informasjonen. Denne pasienten scorte høyt på angs
sa de ikke hadde noen form for angst ved gjennomførelsen av angiog
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Alle med unntak av én pasient ble 
informert om prosedyren og 
medianscore på 8 viser tilfredsstillelse 
med forklaringen som ble gitt. En 
pasient var imidlertid veldig 
misfornøyd og gav laveste poeng. 
Samme pasient gav 9 poeng for angst i 
forbindelse med prosedyren, mens 
resterende sa de ikke opplevde angst og
gav laveste score på 1 poeng. Man kan 
tenke seg at en god 
prosedyreinformasjon kan redusere 
angst i forbindelse med inngrepet. 
Ingen av pasientene våre fikk tilbud om
å se opptak av inngrepet som ble utført.
Vi har ingen kontrollgruppe å 
sammenligne med, så vi vet ikke hvor  
. Av vår veileder fikk vi opplyst at det er 
opptak av angiografiundersøkelsen. I så 
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Det praktiske ved oppholdet: 
Samtlige pasienter fikk besøk hver dag eller flere ganger per dag. Halvparten hadde i snitt 
0-2 mens resterende 3-4 besøkende per gang. Samtlige mente at besøkstiden var passe, 
med unntak av én person som sa den var for lang.  
 
De aller fleste pakistanere er muslimer og derfor ble pasientene spurt om de fikk sine 
behov tilpasset i forhold til det. 6 av 10 ble av personalet spurt om å få tilpasset mat, 
mens resterende ikke ble spurt. Alle som ble spurt ytret ønske om mattilpasning, i tillegg 
ønsket også tre av de ikke-spurte tilpasset mat. 7 av 9 bad om at de ikke skulle få 
svineprodukter, mens en bad om halal-kjøtt (slaktet på islamsk vis) og en om halal-mat. 
Personen som bad om halal-kjøtt fikk ikke dette oppfylt, mens alle fikk vegetar/fisk og 
dermed sitt ønske om halal-mat oppfylt. 
 
Pasientene ble spurt om de hadde andre ønsker under oppholdet. Alternativer som 
bønnerom, mulighet for familiemedlem til å overnatte og økt besøkstid ble gitt. Samtidig 
fikk de også mulighet til å nevne egne ønsker. 8 av 10 hadde ikke noen ønsker.  
To ønsket at familiemedlemmer fikk overnatte. Disse fikk ikke ønsket oppfylt. 

Språkferdigheter: 
Alle pasientene kommuniserte på norsk. Gjennomsnittlig bedømte pasientene sine egne 
norskferdigheter som meget gode med score 7,3. Dette ble ikke kontrollsjekket ved bruk 
av språktest, men intervjuerne hadde inntrykk av at pasientene gav seg selv høyere score 
enn det som faktisk var tilfellet. Pasientene sa selv at de hadde høyere språkforståelse enn 
evne til å utrykke seg, noe som kan forklare deres poenggivning.  
 
1 av 10 pasienter hadde behov for tolk, men fikk ikke dette. Ingen begrunnelse ble gitt. 
Uansett årsak, sier pasientrettighetslovens §3-5 (11) at informasjonen skal være tilpasset 
mottakerens kultur- og språkbakgrunn. Selv om én pasient ikke kan være representativ 
for sykehusets holdning, bør sykehuset tilstrebe at tolkebehovet dekkes hos 100% av 
pasientene. I akuttsituasjoner vil tolk ofte ikke være tilgjengelig av praktiske årsaker. 
Livsnødvendig behandling bør selvsagt prioriteres uavhengig av om tolk er tilstede, men 
man bør da prøve å få på plass en tolk så snart det lar seg gjøre. 
 
Under oppholdet hadde 2 av 10 pasienter kontakt med lege med pakistansk bakgrunn og 
begge mente at dette gjorde kommunikasjonen lettere.  
 
Pasientene gav gjennomgående høy poengsum (i underkant av 9) på deres tilfredshet med 
oppholdet generelt og på kommunikasjonen mellom dem og helsepersonell.  
 
Halvparten av pasientene fikk oppfølgning etter sykehusoppholdet, mens resterende ikke 
fikk dette. De som fikk oppfølgning var veldig fornøyd med denne (score 9).  

Utskrivelse: 
6 av 10 fikk i løpet av oppholdet ikke forklaring på årsaksfaktorer for sin sykdom. 4 av 
10 fikk ikke råd om å endre livsstil/vaner som omlegging av kosthold, røykereduksjon, 
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vektreduksjon og økt fysisk aktivitet. En mulig forklaring kan gis hos to av pasientene 
som kun hadde et opphold på én dag før de ble videresendt til sitt lokale sykehus. Det kan 
tenkes at behandler på UUS gikk ut i fra at denne informasjonen kom til å bli gitt på 
lokalsykehuset.  

Livsstilstiltak og oppfølging av disse: 
4 av 10 røykte ikke før sin sykdom og røyker heller ikke per i dag. 4 av totalt 6 røykere 
halverte sitt forbruk på grunn av råd de fikk på sykehuset (figur 11).  
 
2 av 10 drakk alkohol innimellom, men svært begrensede mengder. Resterende opplyser 
å være avholdsmennesker. Ingen brukte andre narkotiske midler. 
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Figur 11 – Før sykdom: 4 røykte ikke, 4 røykte 10-20 sigaretter per dag, mens 2 røykte over 20 sigaretter. Etter sykdom: 4 røykte 
ikke, 2 røykte 0-9 sigaretter, 3 røykte 10-20 sigaretter mens 1 røykte over 20 sigaretter per dag. 

 
 
 
8 av 10 pasienter trente sjeldent før sin sykdom (mindre enn 1 gang i uka), mens 8 av 10 
pasienter trener per i dag mer enn 3 ganger i uka. Med trening menes fysisk aktivitet i 
minst halv time. Informasjon om livsstilsendring har i stor grad blitt fulgt av disse 
pasientene. Vi hadde en gruppe hvor 60 % var røykere, 90 % var overvektige og 60% 
hadde diabetes. 40 % av pasientene hadde alle tre risikofaktorer for utvikling av 
hjerteinfarkt. Derfor er alle kostholds og livsendringsråd viktige for å få redusert risiko 
for fremtidige infarkter og for å forbedre livskvalitet.  
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Fastlege 
8 av 10 har norsk fastlege, mens en har fastlege med pakistansk bakgrunn og en fastlege 
med annen utenlandsk bakgrunn. Pasienten med fastlege med pakistansk bakgrunn 
opplever dette som en fordel i oppfølgningen av sin sykdom.  
  
8 av 10 har fått oppfølgning og råd om omlegging av livsstil/vaner av sin fastlege. Disse 
pasientene er fornøyd med rådene og gir i snitt 9,2 i score. De 2 pasientene som ikke fikk 
råd av fastlegen var de samme som ikke fikk råd på sykehuset. De 2 pasientene som fikk 
råd av fastlege som ikke hadde fått det på sykehuset endret ikke på vanene sine. 
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Diskusjon 
Hensikten med undersøkelsen var å finne ut om det er sammenheng mellom dårlig 
kommunikasjon og pasientutilfredshet. Språkferdigheter var hovedfaktor for 
bedømmelsen av kommunikasjonen. I tillegg ble pasientene spurt hvor tilfredse de var i 
samtale med helsevesen. I utgangspunktet skulle intervjuene gjennomføres på norsk med 
supplering av urdu/punjabi der det var nødvendig. Dette for å få et inntrykk av 
norskforståelse hos pasientene. Innledningsspørsmålene foregikk på norsk, mens 
resterende på urdu/punjabi da pasientene gav uttrykk for at de ønsket dette. Vi hadde på 
forhånd gått igjennom alle spørsmål og oversatt disse for å få en identisk oversettelse.  
 
Pasientene bedømte egne norskferdigheter over middels. Til tross for dette ønsket de å bli 
intervjuet på urdu/punjabi. Dette sier at de er mer komfortable med å kommunisere på 
morsmålet sitt. Kommunikasjonen mellom pasient og helsevesen per telefon ble bedømt 
til å være noe over middels, mens poengscore gikk noe opp ved direkte kontakt med 
behandlende instans.  
 
Det er vanlig praksis ved UUS at pasienter som gjennomgår angiografi får tilbud om å se 
opptak av dette. Allikevel ble ingen i indeksgruppen spurt. Årsaken til dette kan 
vanskelig tilskrives kommunikasjonsproblemer da pasientene var tilfredse med denne 
begge veier. Man kunne i teorien gjort en spørreundersøkelse av behandlende lege for å 
finne ut hvordan han opplevde kommunikasjonen og forståelse hos pasienten i de samme 
konsultasjonene. Men om denne informasjonen ikke kan innhentes fra journal er det 
usannsynlig at en lege husker konkrete samtaler 1-3 år tilbake i tid.  
 
Av totalt 40 pasienter med pakistansk bakgrunn fikk vi samtykke til intervju fra kun 10. 8 
pasienter sa nei, mens resterende ikke var kontaktbare per telefon. Disse 22 pasientene 
inkluderte 12 pasienter som ikke hadde telefonnr registrert verken i pasientsystemet, 
folkeregister eller telefonkatalog. Alle 4 kvinner var også i denne gruppen. Hva årsaken 
til dette er, er vanskelig å si. Om denne gruppen i det hele tatt har lest brevet vi har sendt 
dem kan vi heller ikke vite. 8 av pasientene var i Pakistan under det aktuelle tidsrommet. 
En pasient svarte nei per brev, mens resterende 7 svarte nei da vi ringte dem. Disse 
pasientene hadde ikke svart per post. Det er naturlig å tenke seg at personer som ikke 
ønsker å delta i undersøkelser forholder seg passive, mens de som ønsker å delta svarer 
aktivt ja. Dette kan være årsaken til at vi fikk færre ja enn nei ved telefonkontakt. 
 
Det kan være mange årsaker til at pasienter ikke ønsker å delta i undersøkelser. Andre 
studier har vist at innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn har lavere deltakelse enn etnisk 
nordmenn. I Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) (30) ble 40.000 personer invitert. Av 
de med fødeland Norge deltok 46%, mens de med ikke-vestlig bakgrunn hadde et 
oppmøte på 39%. Dette til tross for at pasienten fikk tilbud om gratis helsesjekk om de 
deltok i undersøkelsen. 
 
Vi hadde en gruppe på totalt 40 pasienter. Oppmøte hos oss var 25%. Siden dette er en 
liten gruppe, er den ikke nødvendigvis representativ for innvandrere generelt. Vi kan på 
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grunn av lite tallmateriale ikke konkludere med at oppmøtet i vårt prosjekt er signifikant 
forskjellig fra oppmøtet i HUBRO-prosjektet. 
 
I mange studier får pasienten en ”gulrot” for sin deltakelse. Grunnen til dette er at man 
tror det øker deltagelsesprosenten. Lav deltagelse i vårt prosjekt kan skyldes mangel på 
”gulrot” i tillegg til at informasjonen ikke nådde frem til alle pasienter.  
 
Nei-gruppen bestod av 8 personer. Det kan være flere årsaker til at man ikke ønsker å 
delta i en undersøkelse. Man kan være tilfreds med oppholdet og føle at man dermed ikke 
har noe å klage på. Det kan også tenkes at man er så misfornøyd med helsevesenet at man 
ikke ønsker å ha noe ytterligere kontakt. Et tredje alternativ er at man ikke prioriterer en 
slik undersøkelse høyt nok i sin hverdag og at man dermed ikke har tid til å delta. Man 
kan ikke utelukke at kulturelle forskjeller bidrar til at våre pasienter ikke ønsket å delta. 
På den andre siden var deltagerne svært motiverte og positivt innstilt til prosjektet. 
  
Da vi har et lavt oppmøte og et lite materiale i utgangspunktet kan vi ikke komme med 
noen konkrete konklusjoner. Vi kan si at våre pasienter var fornøyde med oppholdet, men 
ikke om disse representerer hele indeksgruppen. Alle spørsmål kan regnes gjennomsnitt 
på, men konklusjoner kan ikke trekkes. 
 
Andre feilkilder i undersøkelsen relaterer seg direkte til spørsmålene og forståelsen av 
disse. Hvordan spørsmålene tolkes av pasientene vil være avhengig av deres 
språkforståelse og utdanning. Selv om spørsmålene ble oversatt vil ulike personer med 
ulik bakgrunn forstå de samme spørsmålene på forskjellig måte. Vi brukte konsekvent en 
tallskala fra 1-10 for å kvantifisere svarene nøyaktigere. Selv om pasientene ble forklart 
hva tallskalaen betydde gav de uttrykk for at dette var en uvanlig måte å svare på. Vi kan 
anta at feilkilder ved bruk av skalaen ble minimalisert da skalaen ble forklart nøye ved 
hvert spørsmål.  
 
Ut fra våre funn kan vi se at bare 2 av 10 pasienter hadde forekomst av DM2 hos 
førstegradsslektninger. Foreløpige tall fra Helseundersøkelsen i Oslo (30) viser at 27,5 % 
av innvandrerkvinner og 14,3 % av innvandrermenn (fra Pakistan, India, Bangladesh, Sri 
Lanka) har diabetes type 2.  Dette er tre til seks ganger hyppigere enn blant europeere 
generelt. Sykdommen opptrer dessuten 10-15 år tidligere hos innvandrere fra Sørøst-Asia 
enn hos hvite europeere. Hos indeksgruppen vår fant vi at 60% hadde DM2 som kan 
indikere at pasienter med DM2 har høyere risiko for hjertekarsykdom. Videre viste 
Helseundesøkelsen i Oslo (30) at forekomsten av DM2 var spesielt høy bland pakistanske 
innvandrere, faktisk høyere enn blant de samme innvandrergrupper i Storbritannia. En 
hypotese er at pakistanere i Norge kommer hovedsakelig fra landsbygda og har 
gjennomgått en større livsstilsendring enn pakistanere i Storbritannia som hovedsakelig 
kommer fra byer (31). Pasientgruppen vår hadde også høyere forekomst av diabetes enn 
deres slektninger i Pakistan. Dette kan underbygge teorien om at miljømessige og 
livsstilsforandringer spiller en sentral rolle i utvikling av sykdommen.  
 
Det finnes per i dag lite forskning på kommunikasjon mellom helsevesen og innvandrere. 
Nasjonal kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) (25, 32) er et statlig foretak 
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som skal konsentrere seg om innvandreres og flyktningers helse og omsorg, både psykisk 
og somatisk. Det kan derfor være en oppgave for dem å initiere et sykehusprosjekt hvor 
man ser på kommunikasjonen mellom innvandrere og helsepersonell i et større materiale.  

Konklusjon 
Etter å ha gjennomført undersøkelsen kom vi fram til at pasienter med pakistansk 
bakgrunn, innlagt UUS for hjerteinfarkt, var fornøyde med oppholdet ved avdelingen. De 
bedømte sine språkferdigheter til å være over middels og sa at kommunikasjonen mellom 
dem og helsepersonell var god. Dette var muligens grunnen til at ingen, med unntak av 
en, bad om tolk. De kunne også opplyse at helsepersonellets forståelse for deres problem 
ble bedre da de tok kontakt personlig kontra per telefon. Videre var det ingen i 
indeksgruppen vår som fikk tilbud om å se opptaket av angiografiundersøkelsen, noe som 
avviker fra sykehusrutinene.  
 
Til slutt kan vi nevne at de pasientene som fikk veiledning og råd med tanke på 
livsstilsendringer i stor grad fulgte disse. Selv om det ikke var noen av pasientene som 
sluttet å røyke fullstendig, reduserte samtlige av dem antall sigaretter per dag etter 
samtale med helsepersonell. I tillegg hadde de en markant økning i fysisk aktivitet i 
forhold til tiden før innleggelse.  
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