
Kom godt i gang med ulighed i sundhed

Materialet på hjemmesiden er målrettet fagpersoner i det somatiske sundhedsvæsen. Formålet er at skabe en større opmærksom-
hed og refleksion omkring nødvendigheden af at se ”det hele menneske” for at kunne give den rette hjælp og behandling til patienter, 
der også har en psykiatrisk diagnose og på den måde modvirke stigmatisering.

ndhold
Materialet består af:

Tre overordnede temaer med hver deres delemner:

Under hvert delemne finder du film, podcast, eksempler, viden og tilhørende øvelser, refleksionsspørgsmål og oplæg til debat.

Somatisk akutmodtagelse:
Formålet med materialet er at gøre fagpersoner på de somatiske akutmodtagelser klogere på, hvor-dan selvskade og psykose kan opleves for 
patienten, hvad der kan være vigtigt i modtagelsen af patienten, hvad der fungerer godt i samarbejdet og kommunikationen, og hvordan man 
kan fore-bygge konflikter og misforståelser.

Materialets to temaer er derfor:

    Selvskade
  Psykose

I materialet medvirker både EN AF OS-ambassadører med deres personlige fortællinger og fagper-soner fra somatiske akutmodtagelser med 
deres faglige refleksioner og erfaringer.

Materialerne kan anvendes i de sammenhænge, der passer bedst med og er mest relevant for dig og din hverdag. Materialet kan med fordel 
anvendes som led i forandringsprocesser, udviklingsarbejde og undervisning - alene eller sammen med andre. Anvend Ulighed i Sundhed 
på arbejdspladsen, i kursussammenhænge, workshops, foredrag m.v.

Eksempel på anvendelse af en til to timers varighedEksempel på anvendelse af en til to timers varighed
Hvis du fx klikker på temaet Det hele menneske og delemnet Diagnoser der præger. 

Temaet sætter fokus på et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum. Delemnet tager afsæt i erfaringer, der peger 
på, at mennesker med somatiske lidelser, som også har psykisk sygdom, bliver forskelsbehandlet i forhold til patienter, der alene har somatiske 
lidelser. På siden præsenteres du kort for indholdet og de centrale problemstillinger. Under delemnet kan du:

 1.  øverst på siden se et kort spot med tilhørende refleksionsspørgsmål rettet mod din egen praksis og hverdag
  www.ulighed-i-sundhed.dk

 2. 2.  under film og podcast se et kortere interview om betydning af empati, når lægen møder pati-enten, og som kan medvirke til bedre
  behandlingsresultater. 
  www.ulighed-i-sundhed.dk/det-hele-menneske/underside/film-og-podcast/

 3.  under film og podcast gennemføre en øvelse, der lægger op til refleksion over tilgange til patienten. 
  Øvelsen tager afsæt i en virkelig case, hvor du skal vælge et givent udfald på casen.
  www.ulighed-i-sundhed.dk/wp-content/uploads/2019/03/ulla_oevelse_tema_1_delemne_a.pdf

 4. 4.  under film og podcast nederst på siden lytte til podcasten Den dag Jonna fik problemer med hjertet. Podcasten handler om, at psykiatriske    
  diagnoser kan have afgørende betydning for, hvordan patienter med en psykiatrisk diagnose bliver mødt og behandlet i det somatiske   
  sundhedsvæsen. 
  www.ulighed-i-sundhed.dk/det-hele-menneske/underside/film-og-podcast/

Du kan søge mere viden på området ved at klikke på punktet ”Eksempler og viden”. Her finder du links til relevante undersøgelser, forskning, ar-
tikler og henvisninger til faglitteratur.

  Det hele menneske

  a) Diagnoser der præger
    
 b) Livsstil - med fokus på KRAM
 
 c) Udfordringer i livet

  Samarbejde på tværs

  a) Fagpersoners dialog med og om 
  patienter
    
 b) Overgange i sundhedsvæsenet
 
  c) Udfordringer i livet

  Kommunikation

  a) Tid til at lytte og samtale
    
 b) God og hensigtsmæssig 
   kommunikation

http://www.ulighed-i-sundhed.dk/det-hele-menneske/underside/film-og-podcast/
http://www.ulighed-i-sundhed.dk/wp-content/uploads/2019/03/ulla_oevelse_tema_1_delemne_a.pdf
http://www.ulighed-i-sundhed.dk/det-hele-menneske/underside/film-og-podcast/
http://www.ulighed-i-sundhed.dk

