
 

 

 

Vi indbyder til kursus tirs. den 30. april 2019 for hele teamet i kreds 1 og 2. 

 

Forstå dine etniske patienter 
Kultur- og sygdomsforståelse for sundhedspersonalet 

v/ journalist og forfatter Rushy Rashid Højbjerg 

 

Afholdes i Amaliegade 17, 1256 København K - SALEN 

 

Kl. 18.00 Buffet inkl. to genstande 

 

Kl. 19.00 Kursus.  

Korrekt og præcis kommunikation er afgørende, når man som patient henvender sig til sundhedssystemet. 

Hvis ikke behandleren kender sin patient og det udgangspunkt og referenceramme patienten taler ud fra, kan 

det være svært at forstå de bagved liggende årsager til de symptomer, man kan få øje på som behandler. 

Dermed kan man som behandler ikke yde den maksimale hjælp til stor frustration for begge parter.  

Dette foredrag forsøger at give behandlere i sundhedssystemet en grundlæggende indsigt i de gængse 

problemstillinger, der gør sig gældende, når man har at gøre med patienter med anden etnisk baggrund end 

dansk - særligt patienter fra muslimske lande. Rushy vil bl.a. komme ind på 

• Den anderledes sundheds- og sygdomsopfattelse 

• Religionen kontra tradition 

• Kønsopfattelser 

• Familiens betydning 

• Blufærdighed 

• ”Etniske” smerter 

Rushy Rashid Højbjerg er journalist og forfatter. Til dagligt er hun vært på radioprogrammet ”Rushy 

Roulette”. Derudover er hun også formand for ”Ideer for Livet Fonden”, samt medlem af hovedbestyrelsen 

for Dansk Røde Kors. 

Kl. 21.00 Kursusafslutning  

 

Pris:  kr. 995,00, pr. deltager, inkl. kaffe og kage 

 
Kurset tæller for 2 timer til den dokumenterede efteruddannelse 

 

 

 

 



Tilmelding og betaling 
 

Du tilmelder dig dette kursus online via vores hjemmeside www.pto.dk under kurser. 

 

Husk at have dit medlemsnummer klar. Du kan altid finde dit firecifrede medlemsnummer over dit navn 

på det gule blad. Du kan tilmelde flere fra din klinik på dit eget medlemsnummer ved, at bruge 

rullepanelet. 

 

Efter tilmeldingen, modtager du en faktura pr. mail. 

 

Parkering:  

I nærheden af Amaliegade findes Jeudan Parkering på adresserne  

Dronningens Tværgade 4, 1256 Kbh. K og Sankt Annæ Pl. 32, 1256 Kbh.K. (begge parkeringsanlæg) 

 

 

Sidste dag for tilmelding er den onsdag 24. april kl. 9.00. Hvis afbud, skal dette gøres senest den 24. 

april, ellers opkræves fuldt kursusgebyr. 
 

https://ptoweb.dk/pto-kurser.html

