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Lærebogen omhandler etniske minoriteters sundhed, kliniske problemstillinger og kom-
munikation på tværs af kulturer med fokus på sygdom, behandling og rehabilitering. 
Flygtninge og indvandrere kommer ofte skævt ind og ud af sundhedssystemet og er ud-
sat for flere fejl og forsinkelser end etniske danskere. Bogen bygger på erfaringer fra de 
patienter, der er gennemgået i indvandrerklinikken på OUH siden 2008, hvor klinikken 
startede. Indholdet er desuden bygget op omkring erfaringer fra de over 1500 foredrag, 
der har været holdt gennem årene om klinikkens erfaringer.
 
Det er en anderledes lærebog, fordi den i høj grad bygger på patientcases, og hvad man 
som læge, lægestuderende eller studerende på en af de andre sundhedsfaglige uddan-
nelser kan lære af patienters liv, når man tager sig tid til at lytte til dem. Lærebogen er 
desuden et klinisk input, der understøtter nødvendigheden af undervisningen i narrativ 
medicin for læge-, sygepleje- og diætiststuderende. Det er vigtigt at vække den faglige 
nysgerrighed efter patienthistoriens rolle i behandlingen og at skærpe lytteevnen. Selv 
den bedste medicin virker ikke på den forkerte sygehistorie. Derfor kan denne lærebog 
motivere alle, der arbejder sundhedsfagligt med etniske minoritetspatienter, til sammen 
med patienten at bruge tid på at nærme sig en fælles sygehistorie, der kan danne basis 
for en fornuftig diagnose og en effektiv behandling. 
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Har du støttet...
borgerforslaget om at indføre ernæringspleje i Sundhedslo-
ven... ellers kan du nå det endnu... på
www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05679?. 

Det er et fokuseret forslag, der indskriver ernæring i Sund-
hedsloven og Serviceloven. Skriv under og udbred kendskab 
til forslaget - der er plads til flere støtteerklæringer. Fristen 
er 27. april 2021

FNs General Assembly har udpeget 
2021 til International Year of Fruits 
and Vegetables (IYFV).

Læs mere på http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/en/
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