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På Århus Sygehus er ansatte med en udenlandsk bag-
grund ikke blot en nødvendig arbejdskraft, men også 
en  mulighed for udvikling af sygehusets patientser-
vice. Patientgruppen bliver mere og mere mangfol-
dig, og derfor er medarbejdere med udenlandske 
rødder en vigtig nøgle til bedre pleje og udvikling. 

”Mangfoldigheden bringer virkelig en kvalitet ind i pa-
tienternes dagligdag. Formaliserede samtaler kan godt 
håndteres med tolkebistand udefra, men i dagligdags 
situationer kommer man til kort. Det giver en tryghed 
for patienterne, at der er nogen, der forstår dem og 
kan oversætte – hvad enten det handler om sprog 
eller kultur,” fortæller oversygeplejerske på Geriatrisk 
afdeling Kirsten Rahbek. 

En af nøglemedarbejderne på afdelingen er fysiote-
rapeuten Hatef Tahmasbyrad Hansen, der oprindeligt 
kommer fra Iran.

”Vi har mange ældre fra forskellige lande, og vi kan 
tale deres sprog. Når jeg møder dem, bliver de virkelig 

glade for, at der en, der kan deres sprog og forstår 
dem. Sproget er jo ikke kun snak, men også kultur 
- hvordan du tiltaler dem og behandler dem. Det giver 
simpelthen et andet forløb for de ældre på afdelin-
gen,” fortæller Hatef. 

Hatef fungerer også som en vigtig sparringspartner for 
kollegaerne. 

”Kollegaerne spørger mig ofte til råds: ”Hvorfor op-
fører patienten sig sådan? Spiller patientens religion 
eller baggrund en rolle?” I kraft af mit kulturkendskab 
kan jeg så hjælpe med at reflektere over de reaktioner 
og handlinger, kollegaerne oplever i mødet med andre 
patienter,” siger han og bakkes op af Kirsten Rahbek:

“For kollegaerne er det en lettelse at kunne spørge om 
gode råd i nogle situationer. De søger vejledning for at 
blive klogere og kunne give en bedre patientservice. 
Derfor er det vigtigt at have nogle guider i forskellig-
hed.” 

En nøgle til bedre pleje på Århus Sygehus

Århus Sygehus
www.aarhussygehus.dk

“Mangfoldigheden brin-
ger virkelig en kvalitet 
ind i patienternes 
hverdag
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