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VIDENSKAB

Dansk er et svært sprog
Kommunikation er afgørende i forholdet mellem patient og læge. Dungu et al [1] har undersøgt de sproglige barrierer i sundhedsvæsenet for børn og unge, som
ikke har dansk som hovedsprog (dette nummer af Ugeskrift for Læger, side 1681). Undersøgelsen viste, at lægen oplevede sproglige vanskeligheder i 37% af konsultationerne. I 44% af disse konsultationer førte de
sproglige vanskeligheder til diagnostisk usikkerhed,
ekstra blodprøver, længere konsultationer og vanskeligheder ved at informere og vejlede barn og familie.
I ingen af konsultationerne blev der anvendt professionelle tolke. Hyppigst var det familiemedlemmer,
som tolkede. Lægerne angav primært praktiske årsager
som begrundelse for at anvende ikkeprofessionelle
tolke.
Undersøgelsen understreger behovet for professionel tolkning ved undersøgelse og behandling af patienter, som ikke har dansk som hovedsprog. Tolkning drejer sig ikke kun om oversættelse. For patienten har det
betydning, at tolken kan oversætte eller forklare faste
vendinger og fagudtryk, og for lægen kan tolken forklare kulturelle forhold i opfattelsen af sygdom.
Brug af familiemedlemmer som tolke bør undgås.
Det bryder den fortrolighed, der må være mellem patient og læge, og kan begrænse informationen. Brug af
børn og unge som tolke for deres familie er uacceptabel, bortset fra i meget akutte situationer.
Dansk er et svært sprog både at udtale og forstå. Det
kan lyde som en floskel, men jo mere udbredt et sprog
er, jo mere bliver brugerne påvirket af andre brugere.
Det gør sproget mindre komplekst og derved lettere at
forstå [2]. Kompleksiteten i mindre udbredte sprog
som dansk er modsat større. Der sker derfor ofte misforståelser, når udlændinge taler med danskere – og
også når danskere taler med danskere! Så forventningen om, at man kan klare sig uden tolk efter at have
boet i Danmark i mere end tre år, er for mange ikke realistisk. Især i en uvant situation, hvor man er bekymret,
f.eks. i mødet med en læge. Lægen opfattes af mange
som en autoritet, og er patienten ikke fortrolig med
sproget, kan det afholde vedkommende fra at bede om
at få gentaget eller uddybet en forklaring.
Børn og unge har ret til en tolk, men brug af tolk er
besværligt og tidskrævende, og tilgængeligheden er
ofte begrænset. For at sikre ligeværdigheden mellem
patient og læge må adgangen til tolkning være let tilgængelig og så lidt indgribende i relationen mellem paUgeskr Læger 181/18
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tient og læge som muligt. En mulighed er teletolkning,
som af patienterne opleves at være lige så god som en
tilstedeværende tolk [3]. Det er en langt mere fleksibel
og omkostningseffektiv form, som også er tilgængelig i
højere grad end traditionel tolkning, hvor tolken er fysisk til stede.
Lægens vigtigste opgave er at hjælpe patienten.
Uden en sikker kommunikation er det illusorisk at løse
denne opgave [4].
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