
 
Nepal – sundhed – og ergoterapi. 
 
I forbindelse med 3. semester i kandidatuddannelsen i ergoterapi, som foregår på Syddansk 
Universitet, bliver vi tilbudt et fag, som hedder Global Health. Fagets titel fortæller, at det 
handler om sundhed i et globalt perspektiv. 
Sammen med 15 andre sundhedsfaglig studerende fra 5 forskellige uddannelser, vælger jeg at 
tage på et 14-dages studieophold i Nepal, så jeg på egen hånd kan møde nepalesiske borgere 
og sundhedspersonale. 
Faget vil desuden være en introduktion i det nepalesiske styre, sundhedssystem og kultur. 
Dette indlæg vil give et lille indblik i, hvad jeg møder i løbet af de to uger og hvilke tanker, det 
sætter i gang i forhold til ergoterapi og kulturforståelse i et land, på mange måder så fjernt fra 
Danmark. 
 
Inden afrejsen sætter jeg mig kort ind i tingenes tilstand i Nepal, hvilket da også gør, at 
kulturchokket føles knap så markant, som det måske ellers ville have gjort. 
Et første indtryk er den udprægede fattigdom, som jeg møder allerede på turen fra lufthavnen 
til vores guesthouse i Bhaktapur, som ligger tæt på hovedstaden Kathmandu.  
Vejene er et kapitel for sig, hvilket jeg også oplever, at trafikken er. Der er flest scootere på 
vejen. Også mange biler, lastbiler, traktorer og cykler.  
 

 
 
Kørslen foregår med ganske få millimeter mellem køretøjerne og der høres en konstant 
dytten. Ikke en vred dytten, men mere en dytten for at gøre de andre opmærksomme. I 
vejsiden går hundreder af mennesker, som krydser vejen som den naturligste ting i verden. 
Hunde, geder og køer ses også i vejsiden. Køer er hellige for hinduerne i landet, så de går frit.. 
 



 
 
Et andet indtryk er den nepalesiske tilgang til dette scenarie. Midt i al kaos i trafikken, ses stor 
tålmodighed, hjælpsomhed og en afslappet sfære....blandt nepaleserne...IKKE blandt os!! Dog 
vænner vi os efterhånden til spændingen... 
 
På guest house mødes vi af personalet og vore to guider med en meget høj grad af gæstfrihed 
og venlighed, som jeg gennem hele forløbet oplever, kendetegner alle de nepalesere, vi møder. 
 
Det faglige indhold i studieopholdet består af præsentationer fra NGO-er, som arbejder hårdt 
for at hjælpe de udsatte i landet. Også andre, som arbejder inden for det sociale område (bl.a. 
Actionaid), holder oplæg. Der er desuden en del oplæg fra læger. Vi besøger en række 
hospitaler, både private og offentlige. Vi besøger sundhedscentre, kvindecentre og en offentlig 
skole. Vi får tilbud om at fungere som frivillige på et hospital, hvilket vi selvfølgelig tager 
imod. 
 
Hurtigt bliver vi bevidste om de mest markante udfordringer i Nepal.  
Selv om styret er demokratisk, ses stadig et væsentligt hierarki i samfundet. Borgerne er 
inddelt i såkaldte ‘kaster’, som siger noget om deres ‘værd’ i samfundet. Det er ikke velset at 
gifte sig med en af lavere kaste. Korruption ses i alle offentlige institutioner og overtrædelse af 
menneskerettighederne er dagligdag. Styret er patriarkalsk, hvilket medfører en høj grad af 
kvindeundertrykkelse og kønsdiskrimation og kutymen er tvangsægteskaber, også med 
mindreårige. Fattigdommen er dominerende og arbejdsløsheden høj. Kun ca 10% af de 80%, 
der kommer i skole, gennemfører en gymnasial uddannelse. Der er en manglende 
infrastruktur og mange steder i bjergområderne er terrænet nærmest ufremkommeligt. 
 
Sundhedsvæsenet er i høj grad udfordret. Det tildeles kun 1,5% af bruttonationalproduktet, 
hvilket resulterer i, at der på mange områder hverken er råd til profylaktisk eller 



rehabiliterende behandling. Borgerne i de fattigste bjergområder når ofte slet ikke frem til 
behandling eller vælger behandling fra, da det kan tage op mod 10 dages rejse på gåben at 
komme frem til det nærmeste sundhedscenter. Som én af vore foredragsholdere siger: “det er 
nemmere for dem at dø”. Netop derfor er det af højeste vigtighed, at landet modtager ydelser 
fra andre lande og at de ikke-statsligt styrede organisationer fungerer.  
 
Vi besøger et kvindecenter i et bjergområde, støttet af netop før omtalte 
organisationsnetværk. Stedet etableredes efter det katastrofale jordskælv i 2015. Hertil er der 
kun ca en halv times gang fra de omkringliggende huse. Kvinderne kan komme for behandling, 
men også hvis de bare har brug for at overnatte, fx pga vold. Hustruvold er udpræget i Nepal. 
Et andet fænomen, som påvirker mig meget at høre om, er chhaupadi. Menstruation anses 
som urent, hvilket vil sige, at kvinderne isoleres under menstruation. Nogle forvises til små 
hytter (1 x 1 m) ude i skoven med lidt vand og drikke og må sidde der i op til en uge. De 
rammes ofte af sygdomme pga den dårlige hygiejne. Nogle udsættes for dyreangreb, nogle for 
voldtægt.  
Om vinteren er det koldt. Så sent som i 2018 døde flere kvinder af røgforgiftning, da de havde 
forsøgt at holde varmen i hytten ved at tænde bål. Kvinderne har lov til at bringe deres yngste 
børn med sig.....de døde også. 
Nogle kvinder isoleres “bare” i et værelse i huset under menstruationen, men må ikke røre fx 
vandhanerne og er forment adgang til køkkenet. Hvis de rører afgrøder, er overbevisningen at 
afgrøderne vil dø. De må ikke deltage i sociale aktiviteter. De må ikke læse i en bog, da det kan 
gøre gudinden for uddannelse, Saraswati, vred. Derfor kommer de nepalesiske piger heller 
ikke i skole under menstruationen. 
Chhaupadi er forlængst blevet forbudt, men praktiseres stadig i nogle af de vestligste 
yderområder. Set i forhold til det ergoterapeutiske perspektiv, kan denne fratagelse af 
muligheden for at deltage i hverdagslivets aktiviteter, være dybt fornedrende og 
stigmatiserende. Mangel på indsigt og uddannelse gør imidlertid, at skikke som disse er en 
integreret del af den nepalesiske kultur. Således sættes der ikke spørgsmål ved, om det er 
rigtigt eller forkert. 
På kvindecentret møder vi nogle af de 7 ansatte på stedet samt flere kvinder, som er frivillige 
på stedet. Der laves aktiviteter for nogle af kvinderne. Aktiviteter kan være terapeutiske 
samtaler om det, som der nu er brug for at tale om, dans og sang. Denne dag deltager vi alle i 
dansen. Sangen er sværere. Glæde fylder rummet og sygdom og fornedrelse sættes for en kort 
stund i baggrunden. 
 



 
 
Vores besøg på de offentlige sygehuse står i markant kontrast til sygehusene i Danmark. 
Familien fungerer som care-givers og står for både omsorg til og pleje af deres pårørende. De 
bor som regel på hospitalet også. De sover på nogle madrasser, de kan lægge på gulvet, hvor 
der er plads. Således har hverken patient eller pårørende nogen indtjening i 
indlæggelsesperioden, hvilket kun er med til at forværre vilkårene for den sygdomsramte, 
men sådan er kulturen i Nepal; medlemmer af familien er der for hinanden.  
Ophold og basisbehandling er gratis på de offentlige sygehuse ... der kan være en minimal 
egenbetaling for røntgen eller laboratorieprøver. 
Når patienten kan udskrives, følger der nogle råd med omkring fx hygiejne, kost eller 
påpasselighed ift dyreangreb, men hverken fra patientens eller fra sygehusets side er der 
penge til tjek-ups. 
 
Et besøg på et hospital for kræftramte fører os tæt på nepalesernes syn på døden. 
Nepaleserne er meget religiøse og tror på et liv efter døden. Desuden er de helt klar over, at 
dødelighedsraten ligger på 100% for alt levende....vi skal alle dø. Dette forholder de sig til med 
ro i sindet....de er ikke bange for døden.  
På spørgsmålet om den helt terminale cancerpatient  kommer ind i et separat rum sammen 
med familien i de sidste timer for at have lidt privatliv, er svaret nej. Patienten dør med 
familien omkring sig, men også med alle de andre i stuen omkring sig. Overlægen fortæller os, 
at døden er den naturligste ting i verden og det gør ikke noget, at de andre døende patienter 
ser et liv slutte. 
Dette giver stof til eftertanke. Etisk ser vi anderledes på det i Danmark. Mht det etiske føler 
jeg, at vores rundvisning på stuerne, med op til 15 patienter på hver + familier, var 
interessant. Ikke specielt behageligt, da jeg tænker i øjeblikket, at de føler sig udstillede, men 
et godt eksempel på de kulturforskelle, der er mellem Nepal og Danmark. Ligeledes i forhold 
til det etiske, giver de os uden forbehold ret til at tage billeder af patienterne, hvilket dog for 
langt de fleste af os, går udover vores etiske grænser for respekt. 



På cancerhospitalet fremgår det tydeligt, at rammes man af kræft, er der kun døden. Derfor 
var det essentielle caring og ikke curing, som fremgik af skilte, som hang mange steder på 
hospitalet. 
 

 
 
Ergoterapi er ikke udbredt i Nepal. Det nepalesiske sundhedspersonale tilkendegiver 
imidlertid stor interesse i vores perspektiver og tilgang. Jeg mærker dog tydeligt, at de 
mangler oplysning om, hvad ergoterapi egentlig kan. Sprogbarrieren og knaphed på tid er 
ydermere med til, at alt det, jeg har lyst til at formidle, bliver svært. Et praktikophold af 
længere varighed med en egentlig ergoterapeutisk intervention kunne være givende for begge 
parter. 
Studieturen oplever jeg som kun et lillebitte indblik i det nepalesiske samfund med fokus på 
sundhed. Lærdommen er dog uvurderlig. Kulturens betydning for mennesker i alle samfund 
er det meget vigtigt, at vi som ergoterapeuter har med i vores tilgang, når vi sidder med et 
andet menneske i praksis. Andres skikke og kulturer kan i vores øjne synes næsten 
uforståelige og somme tider kan det være ‘nemmere’ at tage afstand end at prøve at forstå det, 
der er anderledes. Som ergoterapeuter ved vi imidlertid at hjælpekunsten består i at møde 
mennesket dér, hvor det er.....kun sådan kan vi hjælpe. 
 
Med dette indlæg håber jeg at have givet videre vigtigheden af at komme tæt på andre 
kulturer for bedre at kunne forstå dem. Ikke alt kan læses i bøgerne. Hvis muligheden for en 
praktik eller studieophold i et kulturelt meget anderledes land byder sig, i enten den 
ergoterapeutiske basisuddannelse eller den videregående uddannelse i ergoterapi, vil jeg til 
enhver tid anbefale, at den gribes. Lærdommen er uvurderlig, menneskeligt såvel som fagligt. 
 


