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Rapport afslører hvad der sker, når
læger undlader at tilkalde tolk til
indvandrerpatienter
Torsdag den 21. oktober
2010, 22:45
En rask galdeblære
fjernet. En mand troede,
at HIV-positiv betød, at
han var rask. Et
leversvigt, der nemt
kunne være undgået.
Det er eksempler på,
hvad der sker, når
indvandrerpatienter ikke
får den rette
tolkebistand.
Det afslører en ny
rapport,
som Indvandrermedicinsk
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hvis de vurderer, at det er
nødvendigt for at kunne
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kommunikere med patienten.
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symptomer, foretage
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Klinik på Odense
Universitetshospital har
udarbejdet på baggrund
af interview med 16 tolke
og erfaringer fra
patientforløb.

hvis patienten ikke er klar over
alt, hvad der foregår.

Tolk tilkaldes ikke

Nye
sundhedshuse
skal erstatte
landsbylægerne
LÆS MERE

Rapporten peger dog ikke kun på dårlig tolkning men også på, at indvandrerpatienter ikke altid får
den tolkning, som de har ret til.
"Vi oplever tit, at der ikke har været en tolk til stede
ved konsultationer, undersøgelser og behandlinger.
Indvandrerne bliver utrygge og ved ikke, hvad de
skal stille op," siger overlæge på
Indvandrermedicinsk klinik, Morten Sodemann.
I enkelte tilfælde har praktiserende læger, ifølge
rapporten, endda smidt tolken ud ved konsultationer,
fordi lægen mener, at patienten taler godt nok dansk,
trods protester fra patienten. Enkelte tolke beskriver
oplevelser, hvor personalet taler dansk til patienten
udenom tolken.
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Advarsel til 320
læger for at
bijobbe LÆS MERE
indvandrer
ALT
OM:

Sundhedscentret i Vollsmose er i daglig dialog med
en masse indvandrere, og her kender man godt til
problematikken.
"Vi spørger tit indvandrerne, om der var en tolk med
ved den praktiserende læge - og det er der bestemt
ikke altid," fortæller Sissi Buch fra Sundhedscentret.
Fjernede galdeblæren
Rapporten peger også på, at 50 procent af
patienterne på Indvandrermedicinsk klinik lider af
posttraumatisk stress. En sygdom, der forværrer
indvandreres sprogkundskaber, så man er endnu
dårligere stillet, når man ikke får en tolk stillet til
rådighed.
I rapporten berettes om en patient, der rejste til
Mellemøsten, hvor hun fik fjernet noget af sin
galdeblære og dele af leveren, fordi hun havde
forstået på de danske læger, at hun havde kræft,
selv om dette ikke var tilfældet. Ingen tolk var til
stede.
En anden patient oplevede et svært leversvigt, fordi
hans læge ville udskifte hans medicin. Ingen tolk var
til stede, og så troede manden, han skulle tage to
præparater på en gang.
Og en mor til fem får under en gynækologisk
undersøgelse opsat spiral, fordi hun troede, at lægen
havde konstateret, at hun ikke ønskede spiral.
Blev sendt hjem
66-årige Nazire bor alene i en lejlighed i Odense. Hun
taler ikke dansk og er derfor afhængig af en god tolk.
"Jeg har nogle maveproblemer. Jeg er tit på
sygehuset, men det er ikke altid, der er en tolk. Så
bliver jeg sendt hjem igen og jeg får det værre,"
fortæller hun gennem en tolk.
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Men det er ikke kun hjemsendelser, som manglende
tolkebistand har ført til.
"Jeg fik også engang forkert medicin, fordi der ikke
var nogen til at forklare mig, hvad der skete. Jeg blev
forgiftet," siger hun.
Hvis Nazire bliver akut syg og får brug for en
ambulance, så kan hun ikke selv fortælle, hvad der er
galt. Derfor håber hun, at der bliver bedre muligheder
for bedre tolke i fremtiden.
Intet generelt problem
Lægeforeningen mener
ikke, at der er et
generelt problem med at
rekvirere tolk til
indvandrerpatienter med
de nuværende regler,
når der er et behov for
det.
"Det er et problem og bekymrende, hvis der er
tilfælde, hvor indvandrerpatienter ikke får en tolk,"
siger Yves Sales, der er næstformand i
Lægeforeningen. Han er bekymret for, at en lov, der
træder i kraft fra 2011 - og betyder, at indvandrere,
der har boet i Danmark i mere end syv år selv skal
betale for en tolk - vil øge problemet.

Del på Facebook

SKRIV KOMMENTAR

LOG PÅ

OPRET PROFIL

Du skal være logget på for at kommentere.

LÆS DEBATREGLERNE

SEND

SENESTE ARTIKLER OM SAMFUND

MEST LÆSTE OM SAMFUND

Integrationsekspert: Ghettoplan skyder forbi

Mary sætter fødegangen under pres [23/10]

[26/10]

Barfoed: Mere tv-overvågning i ghettoer [26/10]
Bulldozere skal skabe tryghed i ghettoer [26/10]

200 evakueret fra hotelbrand i Nordsjælland
[24/10]

'De glemte engang en islænding i hittegods'
[21/10]

Ballon

(47 spillere online)

Ballon er et underholdende spil, hvor du skal poppe balloner for at samle nok fugle i
de rigtige farver. Du bestemmer selv, hvornår du vil have jackpot spin, og du kan
dermed påvirke din gevinststørrelse.
START SPIL

21.10-2010 | 23:40 af eigil matzen
Besvar (log ind)
det kan jeg ikke se problemer med.de har været her i så mange år muligeheder for at lære dansk m.m. har
de masser af muligheder,vil de bo her skal de ind ordne sig.det skal vi også når vi flytter til et andet land.

22.10-2010 | 00:48 af kirsten hansen

Eigil, det var ikke særlig kløgtigt sagt!
Problemet er, at tolke er sparet væk - også på sygehuse!
Kan du lære et andet sprog sådan lige fra dag til dag?
Alting tager tid, den tid det kræver!
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Besvar (log ind)
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22.10-2010 | 11:03 af Finn Sørensen
Besvar (log ind)
Helt ærlig!! Adskillige af disse mennesker har levet i Danmark, nærmest i generationer, - uden at kunne tale
landets sprog!!
Når man bor, og er født i Danmark, - så taler man dansk. Alt andet, er tåbeligt vanvid, som ingen, blot
rimeligt velbegavet person, vil kunne se noget galt i

22.10-2010 | 11:29 af henning olesen

Besvar (log ind)
indvandere skal ikke beklage sig over dårlig eller ingen behandling, de kunne blot have lært sig sproget,
hvordan kan folk være så DUMME, at de tror at de kan flytte til et andet land og ikke lære sig sproget, de
har måske blot regnet med evig forsørgelse ..,..
22.10-2010 | 11:33 af henning olesen

Besvar (log ind)
Kirsten H ,hævder at man ikke kan lære sig sproget fra dag til dag, nej det er da muligt at man ikke kan og
det er der vel heller ingen der forlanger, --- men være her i flere år og ikke kan tale og forstå dansk ,så er
man sq mere dum end man har lov til at være..
22.10-2010 | 11:35 af henning olesen

Besvar (log ind)

Kommentar er blevet slettet.
22.10-2010 | 11:39 af Else Thomsen
Besvar (log ind)
Det er dybt, dybt kritisabelt, når indvandrere ikke får den tolkebistand, der er behov for.
Iflg. loven der træder i kraft fra 2011 - kan indvandrere, der har boet her i mere end 7 år slet ikke få
tolkebistand - uden egen betaling.
Det er forkasteligt og diskriminerende, da nogle voksne mennesker, der f.eks. er ordblinde har det meget
svært med at beherske et ny sprog.
Et er almindelig tale - noget helt andet er forståelse af en læges forklaringer.
Det kan vi ikke være bekendt i Danmark..

24.10-2010 | 18:56 af Elisabeth Nylander
Besvar (log ind)
har de været her i mere end 7 år, burde de, også for deres egen skyld, have taget sig tid til at
lære dansk.
Jeg synes, at du lyder diskriminerende, når du tillader dig at forvente, at de ikke kan lære.
Det er ikke i orden med den misforståede hensynsbetændelse, at vi sandelig ikke må stille krav
til dem.

22.10-2010 | 12:32 af kirsten hansen
Besvar (log ind)
Helt enig Else, men man skulle tro, at den allerede er trådt i kraft!
Jeg synes det er ret kynisk, bare at tro de alle kan lære dansk!
Vi har en del flygtninge, der heller ikke taler engelsk, ellers var det lettere!
Jeg kender flere indvandrere, nogen har lettere ved det end andre - alderen spiller også ind!

Jeg kender en lille pige, der faktisk er tolk for sin mor. Danskundervisningen er ikke god nok!

22.10-2010 | 19:44 af Carsten Munk
Besvar (log ind)
Vi bør gennemgå indvandrerne èn for én og vurdere den enkelte indvandrers integrationspotentiale, og
vurdere, hvad han har gjort for at gøre sig til et aktiv for Danmark, herunder lært sig sproget. De
indvandrere som ikke er til gavn og glæde sender vi så hjem igen. så undgår vi de her pinlige episoder, hvor
indvandrere til last og på evig forsørgelse ikke får den rette behandling hos lægen.

22.10-2010 | 20:47 af Anja Schmidt
Besvar (log ind)
Selv danskere kan have svært ved at forstå lægen korrekt. Lægerne går på kursus for at lære hvordan man
taler og kommunikerer med patienten, så han forstår, hvad der bliver sagt. Jeg kan ikke garantere, at min
bedstemor ikke ville have taget begge slags medicin. Jeg kan heller ikke garantere at min meget lidt
samfundsinteresserede onkel vil have forstået HIV-positiv, med mindre lægen udtrykkeligt havde sagt, "det
betyder, at du er smittet med AIDS".
Den ældste generation er stadig ret autoritetstro, og vil ofte bare følge lægens ordre (eller det, de troede,
han sagde). Mange indvandrere er endnu mere autoritetstro, og når man ikke er sikker på det danske sprog,
tør man måske ikke engang stille spørgsmål.

Jeg blev engang tilkaldt som tolk for en ung engelsk pige, der havde slået foden, og kom til undersøgelse
sammen med sin danske kæreste. En læge og en kæreste var da langt rigeligt til at informere pigen om,
hvorfor hun havde ondt i foden, og at hun skulle hvile den. Hvad skulle jeg der? Men man kan ikke få en
ordentlig tolk til at fortælle en mand, at han er HIV-smittet, og hvad det vil sige !!!!!!!!!
22.10-2010 | 22:56 af Nurtun Gee

Kommentar er blevet slettet.
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22.10-2010 | 22:58 af Nurtun Gee

Besvar (log ind)

Kommentar er blevet slettet.
22.10-2010 | 22:59 af Nurtun Gee

Besvar (log ind)
Synes bare I skal f***ing holde jeres kæft , har fået nok af jeres brok .. Hvad f*** rager det jer , om de ikke
kan dansk ..
Kirsten H. og Else T. I har ret , bare folk var ligesom jer , der forstår indvandrerne .. Respekt til jer !
Det er rigtig , man kan ikke bare lære dansk , min mor HAR gået på sprogskole (ved ikke hvor mange år) ,
men hun har ikke lært det endnu , og hun vil gerne lære det .. Men hun arbejder ..
Jeg vidste ikke engang at man kan få tolk , tror heller ikke min mor gjorde .. Helt ærlig ! Og den der lov der
træder i kraft i 2011 , ja , jeg synes også det er diskriminerende .. Vi betaler f***ing skat , så lad dem dog få
gratis tolk , i stedet for at bruge skattekronerne på at købe f***ing nye telefoner til politikerne !
Det er forvejen et problem (det med indvandrerne ikke forstår lægerne) , og de gør det bare endnu værre ..
Seriøst det danske system er helt f***ed up , betale skat , SU bliver måske afskaffet og der er sikkert mange
andre ting .. Troede lige Danmark , var virkelig godt sted , altså det er godt sted , men al de der mærkelige
love og ting , det gør det virkelig dårligt .. Og folkens bare hold kæft med det med , ja så kan du bare skride
ud af landet . Bare fordi jeg er utilfreds , betyder det ikke at jeg skal skride , jeg har min mening , det
betyder ikke at alle skal have de samme meninger for at bo i Danmark . Og jeg er sikker på mange
ETNISKE danskere også er utilfredse med det danske system ..
23.10-2010 | 01:15 af Lilian Andersen
Besvar (log ind)
Nurtun Gee, hvorfor hidser du dig sådan op fordi nogle folk er for dumme til at forstå hvad det drejer sig om,
nemlig tolkebistand.
Men der er altså også mange danske patienter der ikke forstår de beskeder lægerne får, fordi de bruger
lægesprog og folk tør ikke spørge hvad han mener for ikke at virke dumme. Mange læger har absolut ingen
evner til at omgås almindelige patienter, og snakker også tit hen over hovedet på folk der er indlagt og
henvender sig til sygeplejerskerne, de gider ikke engang høre på det man eventuelt har at sige.
Og det er bestemt ikke alle der har nemt ved at tilegne sig et nyt sprog, slet ikke når det er et sprog der
ligger så fjernt fra hinanden som tyrkisk og dansk. Jeg er god til sprog, men jeg tror da nok jeg også ville
have svært ved at lære et ordentligt tyrkisk.
Så slap lidt af, vi er mange der godt kan forstå det :-)

23.10-2010 | 17:27 af ReeRee lola

Besvar (log ind)

Kommentar er blevet slettet.
23.10-2010 | 21:18 af Maj R
Besvar (log ind)
Når man kommer fra et andet land, er det vel ikke altid man forstår det danske sprog efter nogen år i
Danmark. Alle mennesker er forskellige, og derfor er det også forskelligt hvor hurtige de kan forstå dansk.
Jeg synes her, at man også skal tænke på de døve. Hvad med dem. De har sandelig også ret til at få en
tolk. I Sverige får de f.eks. med det samme tolk på stedet, når der har været et indbrud i en døv families
hjem. Så dukker politiet op, og de skaffer hurtig en tolk. Sådan bør det også være i Danmark.
En fra udlandet eller en døv må da have ret til at have en tolk. Det er chokerende at læse, at en læge
afviser en tolk og tror, de kan forstå dansk.... Det ved personen da selv ikk?? Læger tror, de er så kloge!
Men det er de ikke...

24.10-2010 | 19:18 af Kaj Jensen
Besvar (log ind)
Alle kan lære dansk - uden undtagelser, hvis man dagligt færdes i det danske sprog.
Men hvis man holdes lukket inde i et arabisk miljø uden kontakt til det danske samfund og med lutter
arabiske sattelitkanaler, så lærer man naturligvis ikke det nødtørfigste dansk - selv på 30 år.
Men så kan jeg virkelig heller ikke se problemet i, at de så selv betaler for tolkeservice.

24.10-2010 | 19:40 af Bitten B.

Besvar (log ind)

Nogle overser åbenbart fuldstændigt følgende:
"Rapporten peger også på, at 50 procent af patienterne på Indvandrermedicinsk klinik lider af
posttraumatisk stress. En sygdom, der forværrer indvandreres sprogkundskaber"
24.10-2010 | 19:51 af Kaj Jensen
Besvar (log ind)
Ja, den ene undskyldning kan være lige så god som den anden.
Hvis man bevæger sig ud i samfundet, vil man helt af sig selv lære swahili, urdu eller dansk. Kun
manglende vilje forhindrer indlæring af sprog efter naturmetoden.

24.10-2010 | 19:53 af Bitten B.

Besvar (log ind)

Kaj der er ikke tale om undskyldninger, men om diagnoser som er stillet.
Selv for danskere kniber det med det danske sprog.
24.10-2010 | 21:14 af Kaj Jensen
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Skal de så have en tolk?
Det er noget vrøvl at posttraumatisk stress forhindrer folk i at lære dansk - det kan gøre det svært at
gennemføre en uddannelse, men det er altså ikke på skolebænken, man bedst lærer dansk. Det er ved
at lette røven fra paraboltv'et og gå ud i det danske samfund.
24.10-2010 | 21:17 af Isabelle Mandel
Besvar (log ind)
Kære Nurtun Gee
Med den holdning til den danske debatkultur, synes jeg, at du og din familie måske skulle overveje
at finde et andet land at bo i.
Kære Kaj
Nej. Alle kan ikke lære dansk - eller kinesisk, urdu eller russisk. Nogle flygtninge er så skadede
(PTST), at de ikke kan - og selvfølgelig skal de have tolkebistand. Mht. de, der har levet her i
mange år, må de selv betale tolken eller tage deres børn med til lægen. Jeg tager også med min
mor til læge, på hospital mv. fordi hun ikke kan huske, hvad der bliver sagt.

24.10-2010 | 22:27 af Bitten B.

Besvar (log ind)
Børn BLIVER brugt Isabelle. Og jeg mener BØRN! Børn der alt for ofte bliver indvolveret i ting der ikke
er for børneører. Det er en af grundene til at så mange asylbørn traumatiseres.
24.10-2010 | 21:19 af Isabelle Mandel
Besvar (log ind)
"Det er noget vrøvl at posttraumatisk stress forhindrer folk i at lære dansk"
Ovenstående er muligvis ikke noget vrøvl. Det er bare hamrende usandt og vidner om ekstrem
mangel på forståelse for og kendskab til PTSD.

24.10-2010 | 21:31 af Kaj Jensen
Besvar (log ind)
Nu er der vist ikke nogen, der ikke mener, at nytilkomne flygtninge ikke skal have tolkebistand. Vist skal de
det, men det skal ikke være en livsvarig ret.

24.10-2010 | 21:36 af Isabelle Mandel
Besvar (log ind)
Sgu sørme om det ikke lykkedes os at være enige, Kaj - når det blot ikke indebærer de dybt
traumatiserede flygtninge, der desværre nok kan have behov for livsvarig hjælp. Vi kan så
selvfølgelig håbe på, at de dør på den ene eller den anden måde lidt hurtigt, så det ikke koster os
for mange penge.

24.10-2010 | 21:39 af Tom Christensen
Besvar (log ind)
Sidst jeg var på hospitalet, var lægen en svensker der talte som om han havde en kartoffel i
munden. Indtil flere gange måtte jeg bede ham om at tale langsom, så jeg kunne forstå noget af
det han sagde. Til sidst bad jeg sygeplejersken om at oversætte. Lige lidt hjalp det, for hun havde
også sine problemer med forståelsen. Måske skulle jer have bedt om en tolk!

24.10-2010 | 21:41 af Tom Christensen

Besvar (log ind)

PS. Jeg er født og opvokset i Danmark!

24.10-2010 | 22:00 af Isabelle Mandel
Besvar (log ind)
Ak ja, Tom. Sådan ser fremtiden vist ud - at vi alle må have tolke, hvis vi ikke sørger for at have
forsikring til privathospitaler. Også jeg har haft svært ved at forstå en udenlandsk (længere væk
end Sverige) læge, der havde undersøgt min mor. Efter mange uforståeligheder endte jeg med at
spørge: "HAR HUN KRÆFT?" Lægen så en smule forkert ud i ansigtet (måske var det ikke helt
korrekt at spørge så direkte) - men jeg fik da et ja. Ren besked er meget værd i mine øjne (og ører
mv.)

24.10-2010 | 22:02 af Isabelle Mandel
Besvar (log ind)
Bemærk venligst: Ovenstående er IKKE et forsvar for privathospitaler - tværtimod.
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