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Vil du være  
ressourceperson

Til kommende ressourcepersoner

i Etnisk Ressourceteam?
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Hvis du taler flere sprog og kender til andre kulturer end 
den danske, så har vi brug for dig og din viden og erfaring 
i det Etniske Ressourceteam (ERT).

Som ressourceperson er din primære opgave at være 
brobygger, vejleder og samtalepartner med indsigt i 
omsorg, støtte og interkulturel kommunikation.

Indledning

Taler du andre 
sprog end dansk?
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Etnisk Ressourceteam er et tilbud til borgere med 
anden etnisk baggrund end dansk, samt til personalet i 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Formålet med Etnisk Ressourceteam er, at borgere 
med anden etnisk baggrund end dansk får et lige så 
optimalt møde med sundhedsvæsenet og de kommunale 
sundhedstilbud som etnisk danske borgere.

Ressourcepersonerne fra Etnisk Ressourceteam tilbyder 
personlig samtale og støtte ved fx:
• Sproglig og kulturel brobygning i kommunikationen 

mellem medarbejder og borger med en anden 
baggrund end dansk

• Vejledning af borgere og medarbejder i tilfælde af 
mislykket kommunikation

• En situation, hvor borger eller medarbejder ønsker at 
få afklaret spørgsmål

• Information om kommunale sundhedstilbud
• Krisesituation, eksempelvis ved svær sygdom eller 

ensomhed
• Opnåelse af habilt samtykke på et oplyst grundlag fx i 

forhold til plejebolig eller et andet tilbud

Etnisk Ressourceteam har base på Peder Lykke Centret.

Hvad er Etnisk 
Ressourceteam?
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Hvem kan blive 
ressourceperson?
Du skal arbejde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fx 
på et plejehjem, i hjemmeplejen eller i sundhedshuset. Du 
skal mestre andre sprog end dansk og have lyst til at bruge 
dine sundhedsfaglige kompetencer i samspil med din 
sproglige  og kulturelle viden.
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Som ressourceperson får du kurser i interkulturel 
kommunikation og forskellige sygdomsopfattelser. Du 
modtager regelmæssig supervision.

Hvad får du ud af det?

Du aftaler med din leder, at du ønsker at indgå i Etnisk 
Ressourceteam. Du udfører opgaven som ressourceperson, 
mens både medarbejder og borger er til stede. Du har 
tavshedspligt. Hvis opgaven kræver, at du får fri fra dit 
arbejde, aftaler du det også med din leder. Din arbejdsplads 
får en refusion, og du får din almindelige løn.

Hvordan foregår det?
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Du får kurser 
og løbende 
supervision
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Peder Lykke Centret
Peder Lykkes Vej 63-65 
2300 København S

Telefon: +45 23 81 74 25
Email: etniskressourceteam@kk.dk
Web: www.pederlykkecentret.dk

Hvis du har spørgsmål, så kontakt koordinator for 
Etnisk Ressourceteam på 23 81 74 25 eller pr. mail 
etniskressourceteam@kk.dk

Udfyld tilmeldingen og send den til
Etniskressourceteam@kk.dk

Kontakt


