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Etniske minoriteter Jens Hjort Andersen Hent PDF Denne antologi belyser nogle af de problemfelter, der kan
opstå i mødet mellem etniske minoritetspersoner og sundhedspersonalet. Bogens formål er at give læseren
nogle værktøjer til at forstå, hvad der udspiller sig i mødet mellem mennesker med forskellig kulturel

baggrund, dvs. et kulturmøde. Kulturmødet er meget dynamisk - viden, erfaringer og synspunkter udveksles -
forhandling finder sted - holdninger og adfærd kan ændres som et resultat af mødet. Kommunikationen er
således central. Etniske minoriteter - kulturmøder i sundhedsvæsnet er opdelt i to dele. I første del af bogen
forklares begreberne - kultur, interkulturel kommunikation, etniske minoriteter, tolkning, sundheds- og
sygdomsbegreber og kulturel føde. Anden del omhandler praktiske undersøgelser og erfaringer inden for

udvalgte områder: sundhedspleje, krop og seksualitet, ældre etniske minoriteter, flygtninge i psykiatrien og
torturramte familier. Bogen henvender sig til sygeplejersker og andet sundhedspersonale, der ønsker at være

bedre forberedt til mødet med etniske minoriteter i sundhedsvæsnet.
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