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3 Ulighed i sundhed 

 
 
 Ulighed i danskernes sundhed 
  

Uligheden i danskernes sundhed er markant. 
 
De dårligt uddannede danskere har klart de laveste overlevelseschancer i Norden. 
 
Danskerne generelt rammes oftere af de store folkesygdomme, og vi behandles 
tilsyneladende dårligere, når vi er ramt. Og der er social ulighed i både antallet af syge og i 
antallet af succesfuldt behandlede danskere. 
 
Indkomst og især uddannelsesniveau slår igennem både på levetid og på sunde leveår. 
Det er først og fremmest danskernes mulighed for at holde sig raske, der har social 
slagside. Men meget tyder på, at også mulighederne for at få den rette behandling, i rette 
tid, på flere fronter er ulige fordelt. 
 
I alle de undersøgelser, der foreligger om sociale forskelle i sundhedstilstanden, er 
uddannelse den mest signifikante faktor for et godt helbred. Men selv om vi bryster os af at 
have et af verdens bedste uddannelsessystemer, så må man paradoksalt nok konstatere, at 
vi i forhold til andre lande, vi plejer at sammenligne os med, ligger tæt på bunden i 
middellevetid.  
 
De senere år har filosofien været, at det er den enkeltes ansvar at modtage de 
eksisterende informationer om sundhed og at træffe sunde valg. Samfundets ressourcer er 
- i meget begrænset omfang - brugt til sundhedskampagner, og i langt større omfang på 
akut behandling, når danskerne er blevet syge. 
 
Ud af en samlet sundhedsindsats på 150 mia. kr. om året, bruges maksimalt 5 pct. i dag på 
forebyggelse. 
 
Samtidig er den enkeltes mulighed for at forholde sig til eget helbred blevet stadigt mere 
uoverskuelig. Sundhed er de senere år blevet en uigennemskuelig størrelse, hvor mange 
elementer spiller ind. 
 
Alligevel har forebyggelse, grundet på reel viden om, hvordan den enkelte bedst muligt 
hjælpes til at undgå sygdom, været stærkt underprioriteret. 
 
Denne rapport, der er den første af sin slags herhjemme, er blevet til bl.a. via en række 
interviews med lægefaglige eksperter, og den tegner et klart billede af, at den eneste vej til 
større lighed i danskernes sundhed er forebyggelse. Bedre forebyggelse og mere målrettet 
forebyggelse. Behandlersystemets egne repræsentanter peger på netop forebyggelse – og 
langt mere viden om den – som den eneste vej frem. Den eksisterende, videnskabelige 
dokumentation underbygger påstanden. 
 
De stadigt hårdere prioriteringer i sundhedsvæsnets dagligdag stiller krav om åbenhed om 
de overordnede prioriteringer, debat om hele strukturen i sundhedsvæsenet og om, 
hvordan vi fremover sikrer, at den enkelte får en rimelig, ligelig og fair behandling. 
 
Det er på høje tid at sadle om. Danskerne har alt for længe levet i den vildfarelse, at vores 
sundhedssystem bygger på lige ret til sundhed. 
 
Danskerne har ikke bare meget ulige adgang til et sundt liv. Det danske sundhedssystem 
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gør stort set heller intet for at kompensere for denne ulighed. Man kan snarere sige, at 
sundhedsvæsenet er bygget op, så det understøtter den ulighed, der som udgangspunkt 
skaber meget forskellige muligheder for at holde sig rask. 
 
Patienternes frie valg, der har været så højt besunget de senere år, er især et valg for de 
rige og veluddannede. Og tendensen er, at uligheden vil blive større de kommende år. 
 
Skal danskerne have en chance for at leve op til regeringens ambition om længere 
middellevetid, skal der ikke mindst blandt de lavere sociale grupper sættes ind med 
forebyggelse. Det vil samfundet som et hele få mest ud af. 
 
Det danske lighedsprincip har hidtil bygget på, at alle skulle behandles lige. Vil vi opnå 
større lighed i sundheden, skal vi fremover behandles forskelligt – både før og efter evt. 
status som patient. Det enkelte menneske har individuelle muligheder for selv at forholde 
sig til sygdom og sundhed og skal derfor behandles ud fra det. 
 
Som viceadm.direktør på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen, udtrykker det: 
”Det danske sundhedsvæsen er skabt af socialgruppe 1 – til socialgruppe 1. Det er dyrt for 
os alle sammen.”  
 

København, sommeren 2010 
Nina Vedel-Petersen & Sally Dorset 
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 Kapitel 1.1: Målsætning og definitioner 
 
Målsætning 

 
Giver samfundet danskerne lige muligheder for at leve et sundt liv fra fødsel til død? 
Det spørgsmål har optaget utallige eksperter og medført utallige rapporter i de seneste år. 
 
Alligevel er der ikke noget entydigt svar på spørgsmålet. 
 
Det er let nok at konstatere, at danskerne ikke er lige sunde, og at dårligt uddannede og 
socialt dårligt stillede har et markant dårligere helbred end veluddannede og socialt 
velstillede. 
 
Det er også relativt let at konstatere, at dårligt uddannede har et ringere udbytte af 
behandling i sundhedssystemet end veluddannede. 
 
Det er straks sværere at indkredse de entydige årsager. 
 
Kendetegnende for de fleste af rapporterne og forskningsresultaterne er, at 
udgangspunktet for dem har været at afklare omfanget af ulighed i forhold til klart 
definerede sundhedsaspekter – såsom om dårligt uddannede kræftpatienter oplever en 
længere ventetid på behandling end veluddannede, eller om kvinder får en dårligere 
behandling end mænd etc. 
 
Vi vil i denne analyse – med udgangspunkt i de tilgængelige rapporter - se på ulighed i et 
lidt større perspektiv.  
 
Kan et nyfødt barn forvente at drage lige nytte af den danske sundhedsindsats uanset 
forældrenes uddannelse, indkomst, geografiske placering etc. livet igennem.  
 
Er den samlede sundhedsindsats indrettet på at opveje uligheder, der er resultat af social 
arv, dårlig uddannelse eller dårligt miljø. 
 
 
 
 

Definitioner 
 
 
 

Formålet med denne rapport er at give et overblik over den tilgængelige viden om 
danskernes muligheder for at leve et sundt liv fra fødsel til død i forhold til den samlede 
sundhedsindsats. 
Men det kræver en nærmere definition af en række begreber. 
 
Ulighed eller forskel. 
Man er nødt til at differentiere ulighed, fordi ikke al ulighed er urimelig eller unfair.  
 
Brystkræft rammer kvinder meget oftere end mænd, men det kan næppe kaldes en unfair 
ulighed baseret på nogle specifikke samfundsforhold.  
Det er selvfølgelig en biologisk betinget forskel.  
 
Til gengæld kan man måske tale om en ulighed, der har et element af urimelighed 
indbygget. Måske kunne samfundet minimere antallet af brystkræfttilfælde. 
 
I forhold til mænds risiko for brystkræft må man tilsyneladende nøjes med at tale om en 
forskel, mens man i forhold til antallet af brystkræfttilfælde i Danmark måske kan tale om 
en ulighed, fordi samfundet ikke ofrer nok penge på at reducere tallet. 
 
 
 
 
 
 
Overordnet er der dog ingen tvivl om, at der er store – socialt eller på anden vis betingede 
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- uligheder i danskernes sundhedstilstand.  
 

• Sundhedsindsats: I denne rapport bruger vi begrebet sundhedsindsats som 
udtryk for alle de initiativer, samfundet har taget for at give danskerne et sundt 
liv. Det dækker både lovgivning, behandling, forebyggelse og efterbehandling – 
altså alle de initiativer, lovgivningen og sundhedsinstitutioner tager for at forbedre 
den samlede sundhedstilstand. 

• Sundhedstilstand: Udtrykket sundhedstilstand dækker over danskernes 
gennemsnitlige helbred – enten som dele af sociale grupper eller som nation 
betragtet. 

• Sundhedssystemet: Udtrykket sundhedssystemet dækker over de institutioner, 
som behandler – såsom praktiserende læger, hospitaler etc. 

• Uddannelse: I lighed med de fleste rapporter og forskningsresultater tager 
denne rapport for det meste udgangspunkt i uddannelse frem for indkomst i 
vurderingen af danskernes sundhedstilstand og evne til at udnytte 
sundhedssystemet.  

• Ulighed:  I denne analyse skelner vi mellem ulighed i sundhedstilstanden, ulighed 
i sundhedsindsatsen og ulighed i sundhedssystemet. Forskelle: I nogle 
sammenhænge vælger vi ordet forskelle for at signalere, at her ikke er tale om 
unfair/urimelig ulighed. 

• Ulighed i sundhedstilstanden: At definerede grupper af danskere enten 
grundet social eller genetisk arv har et dårligere helbred end andre grupper. 

• Ulighed i sundhedsindsatsen: At definerede grupper af danskere ikke 
tilgodeses tilstrækkeligt af den samlede sundhedsindsats. 

• Ulighed i sundhedssystemet: At definerede grupper af danskere ikke 
modtager en optimal behandling på hospitaler, af læger eller af andet 
sundhedspersonale. 

• Behandling: Forskel i behandling og forskel i behandlingsresultat er to forskellige 
ting. Ofte kan man konstatere en forskel i behandlingsresultatet uden at kunne se 
nogen forskel i behandlingen. Selv i tilfælde af fuldstændigt ens diagnoser og 
behandlingsforløb kan behandlingsresultatet være så forskelligt som liv og død.  

• Middellevetid: Udtryk for en forventet gennemsnitlig levetid for en 
befolkningsgruppe med udgangspunkt i en forventet levetid for en nyfødt.  I 
forbindelse med tilbageblik bruges udtrykket lidt i flæng med nedenstående 
udtryk. 

• Dødelighed: En enten procentuel eller numerisk opgørelse af antal dødsfald 
inden for en bestemt befolkningsgruppe. Oftest per 1000 personer i et land eller 
andet område. 

• Overdødelighed: Udtryk for at antallet af dødsfald inden for en defineret 
befolkningsgruppe er højere end den burde være i forhold til et defineret 
gennemsnit. 
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 Kapitel 1.2: Overblik over lovgivning 
Sundhedens 
grundlov 

Hovedloven for danskernes sundhed er sundhedsloven, som blev gennemført af 
daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen i 2005 i forbindelse med 
kommunalreformen. Loven er en sammenlægning af en lang række tidligere love – såsom 
loven om patientsikkerhed, loven om patienters retsstilling, loven om sygehusvæsnet, 
loven om offentlig sygesikring, embedslægeloven etc. 
 
I store træk var loven uden større ændringer i forhold til de oprindelige love og blev 
vedtaget af næsten hele folketinget - undtaget SF og EL. 
 
Sundhedsloven opstiller regler og rammer for sundhedsindsatsen i Danmark fra fødsel til 
død. 
 
Sundhedsloven opridser i de første paragraffer formål og ansvarsfordeling af landets 
sundhedsindsats. Principperne bag sundhedsloven opstilles i paragraf 2, hvor det hedder at 
loven skal sikre: 
 

1) let og lige adgang til sundhedsvæsenet  
2) behandling af høj kvalitet  
3) sammenhæng mellem ydelserne  
4) valgfrihed  
5) let adgang til information  
6) et gennemsigtigt sundhedsvæsen  
7) kort ventetid på behandling. 
 
 

Ansvarsfordeling I  I de efterfølgende paragraffer 3 og 4 fordeles ansvaret for opfyldelsen af disse 
hensigtserklæringer: 

§ 3. Regioner og kommuner er efter reglerne i denne lov ansvarlige for, at 
sundhedsvæsenet tilbyder en befolkningsrettet indsats vedrørende forebyggelse og 
sundhedsfremme samt behandling af den enkelte patient. 

Stk. 2. Sundhedsvæsenets opgaver udføres af regionernes sygehusvæsen, 
praktiserende sundhedspersoner, kommunerne og øvrige offentlige og private institutioner 
m.v. 

§ 4. Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog 
med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i 
sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde m.v. 

De væsentligste statslige myndigheder er på sundhedsområdet Sundhedsstyrelsen og 
Lægemiddelstyrelsen. 

Sundhedsstyrelsen samarbejder især med regionerne om at indsamle og udveksle 
oplysninger og information med henblik på en effektiv behandling i sygehusvæsnet samt 
en effektiv forebyggelsesindsats. 

Dertil fungerer styrelsen som revisor og kontrollant på en række områder – blandt andet 
skal sundhedsstyrelsen godkende sundhedsaftaler. 
 

 Kapitel 1.3: Sundhedsindsatsens struktur og ansvarsfordeling 
 
Regionernes 
ansvar 

 
Det er overladt til kommuner og regioner at sikre danskernes sundhed. 
 
Regionerne står for sygehusvæsnet og fungerer som rådgiver for kommunerne, der har 
ansvaret for indbyggernes generelle sundhed – deriblandt først og fremmest 
forebyggelsesindsatsen, men også genoptræning og øvrig rehabilitering. 
 
Regionerne udarbejder via et sundhedskoordinationsudvalg dertil sundhedsaftaler med 
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hver enkelt kommune om indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse, 
genoptræning, indsatsen over for sindslidende etc.   
 
Regionerne har dertil ansvaret for at lave aftaler med speciallæger og privathospitaler, som 
patienter kan opsøge under det udvidede frie sygehusvalg. 
 
De samlede udgifter til sundhedsvæsnet nærmer sig de 100 milliarder.  
 
 

Kommunernes 
interesser 

I loven er indført en medfinansieringsordning, hvor kommunerne deltager i finansieringen 
af sygehusvæsnet. I realiteten er der tale om en incitamentsordning, hvor kommunernes 
andel af finansieringen gøres afhængig af deres evne til at sikre, at patienter ikke 
genindlægges samt kommunernes evne til at forebygge sygehusindlæggelse. 
 
Finansieringen består dels af en grundbetaling på ca. 1.200 kr. pr. indbygger, dels af hvor 
stort et forbrug befolkningen har i praksisområdet og i sygehusvæsenet.  
 
Kommunerne skal ligeledes finansiere al den genoptræning, der foregår uden for egentlig 
indlæggelse på sygehus, og en del af udgifterne ved genoptræning under indlæggelse 
samt udgifterne til færdigbehandlede patienter, der stadig er indlagt. 
 
Kommunerne har altså en egeninteresse i at genoptræne/rehabilitere patienter, så de ikke 
skal genindlægges, ligesom de har en overordnet interesse i, at så få indbyggere som 
muligt indlægges af ellers forebyggelige årsager. 
 
Sundhedsfremme og forebyggelse er derfor lagt ud i kommunalt regi, hvor hver enkelt 
kommune har mulighed for at påvirke udgiftsniveauet til medfinansieringen af 
sundhedssystemet. Jo sundere borgere, desto færre udgifter til det fælles sygehusvæsen. 
 
 

Sygehuse – fra 
helbredssystem til 
behandlingssystem 

Samtidig med strukturreformen har sygehusene ændret sig fra et helbredssystem til et 
behandlingssystem, hvor det handler om – groft sagt – at operere og derefter hurtigst 
muligt udskrive patienterne. Genoptræning og rehabilitering er – drevet af stadigt stigende 
produktions- og udskrivningskrav - i større og større omfang lagt ud til kommunerne. 
 
Sygehusene ser sig selv som specialist-enheder, og i det omfang patienter kan 
genoptrænes andre steder, udskrives de umiddelbart. Det er muligvis også en af årsagerne 
til, at sygehusvæsnet kan prale af en aktivitetsstigning på 16,5 % fra 2006 til 2009, men i 
hvilket omfang sygehusenes tidligere udskrivning rammer kommunerne er udokumenteret.  
 
I realiteten ligger kommunernes økonomi under for en lægefaglig vurdering af, hvornår det 
er relevant at sende en patient hjem.  
 
Og det kræver utvivlsomt øgede udskrivninger i kommunerne til plejepersonale, 
hjælpemidler og midlertidige boliger til udskrevne patienter i genoptræning eller 
rehabilitering. 

Links til love Sundhedsloven 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10074 
 
Bekendtgørelse og vejledning om sundhedsaftaler mellem regioner, kommuner og 
praksisområdet 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125826 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127154 
 
Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122143 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 Ulighed i sundhed 

 
 

 Kapitel 2: Ulighed i sundhedstilstanden 
 
 

 
I et relativt lille og homogent land som Danmark er der en bemærkelsesværdig stor forskel 
i sundhedstilstanden. Den danske velfærdsmodel har langt fra udlignet socialt baserede 
uligheder. Middellevetiden varierer for bydele som Nørrebro i København til områder i 
Nordsjælland med 6-7 år.  
 
Og livskvaliteten i de sidste leveår er for store grupper af dårligt uddannede præget af 
mange flere år med sygdom. 
 
Årsagen er muligvis manglende evne til at håndtere den ellers massive sundhedsviden, der 
nærmest præger hele samfundsdebatten. 
 
Paradokset er, at Danmark er et af de bedst uddannede folk i verden. Uddannelse opfattes 
som Danmarks naturressource nr. 1. 
Uddannelse og sundhed er tæt forbundne størrelser. Alligevel sakker middellevetiden i 
Danmark efter langt de fleste af de lande, vi gerne sammenligner os med. 
 
Spørgsmålet er, hvorfor så store grupper ikke har den nødvendige – om ikke andet så 
ubevidste – viden om eller forståelse af betingelserne for et langt og sundt liv. 
 
Er der elementer i den danske folkesjæl eller i velfærdssamfundet, der har medvirket til at 
middellevetiden i Danmark stod nærmest stille i over 35 år indtil begyndelsen af 1990erne.  
Kun Norge har i samme periode oplevet en lige så dårlig udvikling i middellevetiden - om 
end på et højere niveau. 
 
Middellevetid for europæiske lande fra 1935 - 2007 

Udviklingen i 
middellevetid for 
en række 
europæiske lande 

 Danmark UK Norge Sverige Frankrig Italien Schweiz 
1935 
1945 
1955 

62.92 
66.09 
71.92 

62.05 
65.85 
70.21 

65.84 
68.19 
73.44 

64.86 
68.34 
72.60 

58.32 
54.96 
68.47 

56.22 
54.78 
68.25 

62.13 
65.42 
70.08 

1960 
1970 
1980 
1990 

72.21 
73.38 
74.16 
74.92 

71.10 
72.00 
73.72 
75.89 

73.58 
74.08 
75.65 
76.41 

73.04 
74.70 
75.80 
77.67 

70.40 
72.16 
74.35 
76.98 

69.21 
71.66 
74.12 
77.06 

71.44 
73.14 
75.64 
77.44 

2000 
2007 

76.90 
78,38 

78.04 
79.53* 

78.76 
80.61 

79.84 
81.08 

79.23 
81.14 

79.73 
81.59* 

79.99 
81.94  

 Kilde: www.mortality.org 
*Sidst kendte tal fra 2006 
 

 Har udviklingen i Danmark været væsentligt anderledes end de lande, vi ellers 
sammenligner os med.  
 
Fire ting adskiller os fra de fleste europæiske lande i udviklingen fra 1935: 
1: Vi slap relativt let gennem krigen – også i psykologisk forstand. 
2: Vores landbrug har stor betydning for vore spisevaner – svinekød og mejeriprodukter      
var/er oftere på menuen. 
3: Danske kvinders ryge- og alkoholvaner er mere frigjorte. 
4: Den danske velfærdsmodels lighedstankegang. 
 
Der burde og kunne utvivlsomt skrives interessante afhandlinger om sammenhængen 
mellem de to første punkter og den danske sundhedstilstand.  
- Om besættelsens betydning for danskernes modstand mod indgreb i frihedsrettigheder 
og påbud om korrekt opførsel, fordi censur og indskrænkninger var de værste følger af 
besættelsen – ikke død og krigskaos.  
- Om landbrugsindustriens indflydelse på madkultur og sundhedspolitik.  
- Og om de officielle sundhedsråd har været præget af landbrugsindustriens betydning.  
Men det er relativt uudforskede områder.  
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Til gengæld er det efterhånden ganske klart, at middelhavsdiæten har stor positiv 
indflydelse på middellevetiden, ligesom kvinders ryge- og alkoholvaners negative 
indflydelse på sundhedstilstanden og middellevetiden er velkendt. Det kan være nogle af 
årsagerne til den store forskel i Danmarks og middelhavslandenes udvikling i middellevetid. 
 
Samtidig har fokus i den danske velfærdsmodel hovedsageligt været at skabe lige 
muligheder og livsvilkår.  Gode arbejdsvilkår, boligforhold og sundhedsvæsen. Det 
handlede om at give muligheder, ikke om at forbyde.  
 
Det samme gælder mad og drikke. Det gode liv har i perioder handlet om forbrug – at 
kunne spise og drikke dyrt og rigeligt.  Selvforståelsen handlede under opbygningen af 
velfærdssamfundet efter krigen om, at vi alle havde lige godt råd til at leve godt.  
 

Middellevetid 
følger sundheds-
udgifters andel  
af BNP 

Det økonomiske råd pointerer, at en femte ting adskiller os i forhold til udviklingen af 
middellevetiden, nemlig udviklingen af sundhedsudgifternes andel af BNP. 
 

Udviklingen i de danske sundhedsudgifter afviger fra den generelle internationale 
udvikling. Danmark var i 1970 det OECD-land, som havde de højeste  
sundhedsudgifter i procent af BNP på ca. 8 procent. Frem til starten af 1980’erne 
steg sundhedsudgifterne til godt 9 procent af BNP, hvorefter der skete en 
betydelig opbremsning i udgiftsvæksten således, at sundhedsudgifternes andel af 
BNP gradvist faldt frem mod 1995, hvor den udgjorde godt 8 procent af BNP. Fra 
omkring 1995 følger udviklingen i de danske sundhedsudgifter stort set de øvrige 
OECD-landes, og særligt i det seneste årti har stigningen i sundhedsudgifterne 
været betydelig. 
Der er et bemærkelsesværdigt sammenfald mellem den relative udvikling i  
sundhedsudgifterne og den relative udvikling i middellevetiden. I perioden fra ca. 
1980 til 1995 steg den danske middellevetid med ca. 1 måned om året, hvilket er 
væsentligt langsommere end i de øvrige OECD-lande, hvor stigningen var omkring 
2-3 mdr. om året. Fra 1995 begyndte den danske middellevetid at stige i samme 
omfang som middellevetiden i de øvrige OECD-lande. 

Citat fra det Økonomiske råds arbejdspapir om udvikling i sundhedsudgifter 
http://www.dors.dk/graphics/Synkron-
Library/Publikationer/Arbejdspapirer/Working_paper_2010_2.pdf 
 
 

 Uligheden i sundhedstilstanden har mange aspekter og rammer bredt i mange 
sammenhænge, men mest tydeligt i forhold til uddannelse, indkomst, køn, bopæl, etnicitet 
og alder. 
 
Uddannelse og indkomst hænger oftest sammen, og i de fleste rapporter tager forskerne 
derfor udgangspunkt i uddannelsesniveauet som udtryk for folks placering i et socialt 
hierarki. Uddannelsesniveauet bliver derfor i det følgende brugt som gradient for at vise 
social ulighed i sundhedstilstanden.  

  
 
 
 
 

 Kapitel 2.1: Social ulighed i sundhedstilstanden 
 

KRAM-faktorerne I de seneste ti år har forebyggelsesindsatsen hovedsageligt fokuseret på de såkaldte 
KRAM-faktorer. 
Kost 
Rygning 
Alkohol 
Motion 
Og det er der god grund til. De fire områder er ikke bare de væsentligste årsager til 
generelt dårligt helbred, men også hovedårsagerne til den sociale ulighed i 
sundhedstilstanden.  
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 Kapitel 2.2: KRAM-faktorerne 
  
Rygning den 
største  
risikofaktor 

Selv om antallet af rygere i de sidste årtier er faldet markant, så er rygning stadig den 
absolut største risikofaktor for helbredet og dødeligheden.  
 
Jo tidligere man begynder at ryge, desto større er risikoen for både alvorlige sygdomme og 
tidlig død.  
 
Ud over lungekræft er rygning også – medvirkende - årsag til en række andre 
kræftsygdomme, diabetes, hjerte-karsygdomme og ikke mindst altdominerende 
hovedårsag til KOL – også kaldet rygerlunger. 
 
Den viden er i de seneste årtier trængt ind hos de fleste – også de unge, hvor antallet af 
rygere fra 2000 til 2006 blev mere end halveret fra 17 % til 8%. 
 
Men uddannelsesniveauet har også her en stor betydning for antallet af rygere. Kræftens 
Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen har påvist, at jo lavere forældrenes uddannelsesniveau 
er, desto større er sandsynligheden for, at de unge ryger - ligesom de unges eget 
uddannelsesvalg afspejler deres rygevaner. 
 
MULD 2006 
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/E073C10D-9DA1-43B2-BBC6-
2F7ED12A3AB0/0/MULDRAPPORT2006.pdf 
MULD 2008 
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/B80033B8-4431-4BC5-9DBF-
E96AD145EA24/0/MULD2008.pdf 
 
Procentvis antal unge rygere i forhold til længden på forældrenes uddannelse  

 
 
Kilde: Muldrapporten 2006 – side 41 
Ovenstående grafik viser de unges rygevaner i forhold til længden af deres forældres uddannelse 
forstået sådan, at 27 % af drenge, hvis forældre har en uddannelse på maximalt 10 år, ryger dagligt.  
 
Statens Institut for Folkesundheds SUSY-database viser også, at for samtlige danskere har 
uddannelsen betydning for antallet af rygere. 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_18_rygning.pdf 
 
Dermed er antallet af dårligt uddannede selvfølgelig også overrepræsenterede i 
sygdomsstatistikkerne - tydeligst i forbindelse med KOL og lungekræft – se kapitel 2.2.1. 
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Danske unge 
drikker mest  
i Europa 

Mens rygemønstret har ændret sig i de seneste ti år, synes de unges drikkevaner stadig at 
være blandt de værste i Europa. 
 
I en sammenlignende undersøgelse af studerendes misbrugsvaner kommer Danmark 
næsten konstant på førstepladsen, når det gælder alkoholforbrug. 
http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/The_2007_ESPAD_Report-
FULL_091006.pdf 
 
 

  
Antal gange de 
studerende har 
været fulde i løbet 
af de sidste 12 
måneder 

Danmark (73) 
Isle of Man (61) 
United Kingdom (57) 
Austria (56) 
Germany (7 Bundesl.)1 (50) 
Slovak Republic (50) 
Czech Republic (48) 
Ireland (47) 
Spain2 (46) 
Bulgaria (45) 
Finland (45) 
Latvia (45) 

 

Croatia (43) 
Lithuania (43) 
Slovenia (43) 
Estonia (42) 
Hungary (42) 
Faroe Islands (41) 
Switzerland (41) 
Norway (40) 
Russia (40) 
Malta (38) 
Sverige (37) 
France (36) 
 

Netherlands (36) 
Monaco (35) 
USA2 (34) 
Ukraine (32) 
Poland (31) 
Belgium (Flanders)1 (29) 
Italy (27) 
Greece (26) 
Portugal (26) 
Romania (26) 
Cyprus (18) 
Armenia (8) 

 
 I forhold til mange andre af de livsstilsproblemer, der medfører tidlig sygdom og død, er 

alkohol tilsyneladende ikke præget af social ulighed i samme omfang.  
 
KRAM-undersøgelsen fra 2007-2008 viste store forskelle i de enkelte kommuners 
alkoholmønstre i forhold til uddannelse. 
http://www.kram-undersoegelsen.dk/opslag.asp?page=5&id=229 
 
I Ålborg drak de veluddannede mere end de lavtuddannede, mens situationen på 
Frederiksberg var omvendt.  
 
Generelt synes mønstret at være, at de lavtuddannede drikker en smule mere i de unge år, 
men omkring 40-års alderen forskyder alkoholforbruget sig til, at de veluddannede drikker 
markant mest. 
 
Andel af mænd, der har overskredet genstandsgrænsen på 21 i løbet af en uge fordelt på 
alder og uddannelseslængde. 

 
Kilde: Resultat af SUSY-undersøgelsen i 2005. 
 
Forklaring: I aldersgruppen 25-44 år har 15 % af mænd med en uddannelse på max 10 år overskredet 
genstandsgrænsen. Kun 12,6 % af mænd i samme aldersgruppe med 13+ års uddannelse har 
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overskredet grænsen.  
Et alkohol-forbrug, der overskrider genstandsgrænsen, er udregnet til at koste ca. 4,5 år i 
livslængde i forhold til at holde sig på den rigtige side af genstandsgrænsen.  
 
 

  
Veluddannede 
spiser sundere 

Til gengæld spiser de bedst uddannede mere sundt gennem hele livet. Alle undersøgelser 
viser, at de veluddannede især har taget de mange kampagner om at spise sundt til sig.  
 
Andel, der ikke spiser frugt dagligt fordelt på uddannelseslængde. 
Aldersjusteret procent 

 

 
 Kilde: Kram-undersøgelserne 2007-2008. Side 41 i nedenstående link 

http://niph.dk/upload/kram-rapport_til_web.pdf 
 
Situationen er stort set den samme i antallet, der ikke spiser fisk mindst en gang om ugen. 
 
Fødevaredirektoratet har i 2003 lavet en rapport om danskernes kostvaner i forhold til 
erhverv, uddannelse, indkomst etc. 
http://www.dfvf.dk/Files/Filer/Ernæring/kostundersøgelser/Måltidsvaner.pdf 

  

Veluddannede i 
bedre form 

Kost og motion hænger tæt sammen i forhold til overvægt, og ligesom de veluddannede 
gennemsnitligt spiser sundere, så er de også mere bevidste om behovet for motion. 
 
Procentvis andel af mænd og kvinder, der dyrker moderat til hård motion 
mindst to gange ugentligt fordelt på udannelseslængde. 

 

 
 Kilde: KRAM-undersøgelserne – 2007-2008 

http://niph.dk/upload/kram-rapport_til_web.pdf 
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 Kapitel 2.3: Folkesygdommene rammer skævt  
  

De fleste af de store folkesygdomme som kræft, diabetes, hjertekar-sygdomme, KOL og 
gigt synes i et eller andet omfang at kunne relateres til et lavt uddannelsesniveau. 
Forekomsten og overdødeligheden er udtalt for især KOL og hjertekarsygdomme.  
 
Selv om tallene i nedenstående tabel er over ti år gamle, er tendensen uden tvivl den 
samme. Med de seneste årtiers stigende fokus på en sund livsstil, kan man tilmed antage,  
at overdødeligheden for lavtuddannede er stigende. Det er typisk de højtuddannede, der 
først har taget budskaberne om eksempelvis sundere mad, motion og rygestop til sig.  
Som det fremgår er overdødeligheden dog markant højere for nogle sygdomme end andre. 
Årsagen skal uden tvivl findes i forskelle i livsstil. De såkaldte KRAM-faktorer. 
 

 Overdødeligheden for lavtuddannede kvinder og mænd i forhold til 
højtuddannede (indeks = 100)  -gennemsnit af 1995-2000. 

 Uddannelsesniveau Højt  Mellem Lavt 

 K/M Kvinder Mænd Kvinder Mænd 

Kræft  100 109 129 122 137 

Karsygdom i hjernen  100 112 136 157 157 

Hjerte karsygdomme  100 136 147 210 176 

Iskæmisk hjertesygdom  100 156 152 267 186 

Rygerlunger (KOL)  100 183 241 297 360 

TOTALT  100 119 142 157 178  
 Kilde: Notat til det Politisk-Økonomiske udvalg fra Økonomigruppen i Folketinget ulighed i sundhed i 

2007. 
http://www.ft.dk/samling/20061/almdel/P%C3%98U/Bilag/99/378053.pdf 
 

 Se i øvrigt også nedenstående rapport om kroniske sygdommes sociale slagsider – Hvordan 
har du det? – baseret på 31.000 personers svar fra 2006 i Midtjylland.  
http://www.centerforfolkesundhed.dk/files/Sundhed/Folkesundhed/Sundhedsfremme%20
%C3%85rhus/HVORDAN%20HAR%20DU%20DET/Hvordan%20har%20du%20det-
%20ONLINE%202007/HHDD_Online2_kronisk_sygdom.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kapitel 2.3.1: KOL 
  
Rygerlunger 
rammer hårdere 
i Danmark 
 
 

Danmark skiller sig ud fra mange af de lande, vi sammenligner os med, ved at have en 
markant højere dødelighed af rygerlunger (KOL). Forskellen er oftest beskrevet som 
forårsaget af, at danske kvinder meget tidligere end andre nationers kvinder efter krigen 
begyndte at ryge.  Men som det fremgår af nedenstående grafik, er KOL-dødeligheden for 
mænd også markant højere end i andre lande. 
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Sammenstilling af KOL-dødelighed og antal dagligrygere 
KOL – Kronisk Obstruktiv 
Lungesygdom – kaldet 
rygerlunger fordi 85 
procent af tilfældene 
skyldes tobaksrygning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Land M K Alle 

Ungarn 41 28 34% 

Tyskland 37 31 34% 

Polen 38 26 32% 

Frankrig 33 27 30% 

Holland 31 25 28% 

Belgien 30 25 27% 

Norge 27 25 26% 

Tjekkiet 31 20 25% 

Danmark 28 23 25% 

UK 27 24 25% 

Italien 31 17 24% 

Irland 24 24 24% 

Finland 27 20 23% 

Island 21 19 20% 

Sverige 14 19 16%  

Dødeligheden af KOL og astma for mænd og 
kvinder i Danmark og syv nabolande. Alder 35-74 
år, 2000-2004, aldersstandardiserede rater pr. 
100.000. Kilde: Juel, 2004 

Dagligrygere i udvalgte lande i procent 
2002-2005. Sveriges forbrug af snus er ikke 
registreret i dette tal. Kilde: Tobacco control 
database, Who, Europe  

  
 
Den høje KOL-dødelighed synes kun at kunne forklares af enten dårligere/for sen 
behandling eller et højere tobaksforbrug. En anden forklaring kan være en 
underrapportering af KOL i andre lande, hvilket er meget sandsynligt. Men også når det 
gælder lungekræft, ligger Danmark i toppen over antal tilfælde. 
 
 Af nedenstående grafik kan ses, at danskernes cigaretforbrug er relativt stabilt fra 1960 til 
2000, mens mange andre landes forbrug både er højere og er accelereret i perioder. 
 

    Dagligt forbrug af cigaretter per person over 15 år fra 1960-2000.  
Land/år 60 70 80 90 00 
Belg.-Luxem. 3,2 6,3 6,1 5,2 4,9 
Cypern 7,1 5,6 7,3 6,3 7,0 
Danmark 4,6 5,5 5,4 5,2 5,5 
Finland 5,4 5,2 5,1 5,1 3,4 
Frankrig 3,7 5,1 5,7 5,8 4,7 
Grækenland 5,5 7,0 9,4 9,6 9,0 
Holland 4,6 5,7 7,4 5,2 7,7 
Irland 7,2 6,9 5,9 6,7 5,8 
Island 6,6 7,8 8,9 7,9 5,3 
Italien 3,8 5,1 6,4 5,5 5,6 
Norge 1,8 3,2 2,3 2,3 2,1 
Polen 6,2 7,9 9,6 9,9 6,7 
Portugal 2,8 4,0 4,9 5,3 5,8  

Land/år 60 70 80 90  00 
Rumænien 4,3 4,7 5,7 5,0 6,1 
Schweiz 6,5 9,5 10,1 8,1 6,7 
Spanien 3,3 6,0 9,0 7,1 7,2 
Sverige 3,3 4,7 5,3 4,2 2,4 
Tjekkoslova. 5,2 5,1 5,7 6,6  

Tjekkiet     6,1 
Tyrkiet 4,4 4,9 6,0 5,4 6,7 
Vesttyskland 4,7 6,9 7,0 6,8  

Tyskland     5,9 
UK 7,7 8,5 7,6 5,9 4,8 
Ungarn 5,8 7,5 9,4 9,4 6,9 
USA 10,4 10,1 9,7 7,5 5,7 
Østrig 4,6 6,4 7,3 5,9 6,3  

Kilde: Barbara Forey, Jan Hamling, John Hamling, Peter Lee, 2007 
www.pnlee.co.uk/Downloads/ISS/ISS-CompCountr_070718.xls (Excell-ark) 
http://pnlee.co.uk/Reports.htm 
  

  
I samme periode er antallet af rygere i Danmark dog faldet markant især for mændenes 
vedkommende. De tilbageværende rygere må derfor formodes at ryge meget mere. Det 
kan være forklaringen på den høje dødelighed – hvis mængden af storrygere i 
sammenlignelige lande ikke er lige så stor. 
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 Kapitel 2.3.2: Iskæmisk hjertesygdom 
 
Lavtuddannede 
kvinder rammes 
hårdere af 
iskæmisk 
hjertesygdom 

Iskæmisk hjertesygdom er karakteriseret ved reduceret ilttilførsel til hjertemuskelen, som 
skyldes forsnævrede eller blokerede kranspulsårer – kan vise sig som angina pectoris eller 
blodpropper i hjertet. Rammer hovedsageligt mænd og er oftest resultatet af dårlig livsstil 
som rygning, for lidt motion, overvægt, for højt kolesterol, diabetes ol. 
 
Især for kvinder er der en enorm overdødelighed blandt de lavestuddannede.  
Undersøgelser viser, at der er eller har været en vis ulighed i behandlingen af højt- og 
lavtuddannede, som bliver beskrevet senere. Det er dog absolut ikke nogen væsentlig 
forklaring på overdødeligheden.  
 

 Århus Universitetshospital og region Midtjylland har i et projekt forsøgt at udligne den 
sociale ulighed i rehabiliteringen efter hjertesygdom. 
 
http://www.rm.dk/files/Sundhed/Sundhedsstaben/Regionalt%20Sundhedssamarbejde/KRO
NISK%20SYGDOM/kronikeromr%C3%A5det/Hjertekar/I%20gang%20igen%20efter%20blo
dprop%20i%20hjertet%20-%20rapport%202007.pdf 
 
Af flere årsager var projektet kun en delvis succes – blandt andet viste projektet, at 
transport og paradoksalt nok også gruppeterapi kan blokere for visse gruppers 
rehabilitering.  
 

Individuel 
rehabilitering får 
folk til at møde op 

Projektets udgangspunkt var at præsentere rehabiliteringen som et naturligt led i den 
fortsatte behandling i stedet for at præsentere det som et tilbud. Dermed fik man fat i en 
masse patienter, der normalt ville droppe store dele af rehabiliteringen. 
 
Det betød at 13,3 % flere patienter mødte op til rehabilitering og, at såkaldt udsatte 
patienter mødte lige så ofte til rehabilitering som velstillede patienter. 

  
 Kapitel 2.3.3: Diabetes 
 
Svært at 
gennemføre 
screening 

 
En af de mest omfattende folkesygdomme, diabetes, menes at ramme 400.000 danskere. 
Men kun 200.000 af tilfældene er konstaterede. Resten er endnu uopdagede. 
 
I 2001 gennemførtes et screeningsprogram i Århus Amt for at finde ud af, hvad der skulle 
til for at få folk til at lade sig undersøge for diabetes.  
 
Men udover at konstatere, at ældre danskere bosat uden for storbyer, havde en større 
tilbøjelighed til at lade sig undersøge, kunne undersøgelsen ikke konstatere nogen 
socioøkonomiske årsager til, at folk ikke lod sig screene. 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122308736/abstract 
 

Mellemuddannede 
oftere ramt i 
Norden – 
lavtuddannede 
oftere i Sydeuropa 

I en europæisk undersøgelse af den socioøkonomiske betydning for diabetes fra 2008 – 
baseret på tal fra 1994-2004  - lægger Danmark sig i midten af de undersøgte lande.   
I de sydeuropæiske lande findes hovedgruppen af diabetes-tilfældene tilsyneladende i de 
lavestuddannede grupper, mens det i de nord-europæsike lande hovedsageligt synes at 
være de mellemuddannede, der er mest ramt af diabetes. 
 
Fordeling af diabetes for mænd og kvinder i procent af de diagnosticeredes 
uddannelse  

 Land / uddannelse Høj Mellem Lav 
 M K M K M K 
Danmark 21.7 22,5 60,1 56,7 18,2 20,8 
Sverige 30,7 34,8 50,7 50,0 18,7 15,2 
Norge 29,7 31,9 58,0 54,0 12,3 14,1 
Italien (Torino) 9,0 8,1 31,7 29,9 59,3 61,8 
Finland 18,6 21,5 50,4 54,0 31,0 24,5  

 Kilde: Socioeconomic inequalities in diabetes mellitus across Europe at the beginning of the 21st 
century – 2008.  http://www.springerlink.com/content/e16382270388h524/fulltext.pdf 
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Dødeligheden 
rammer hårdest 
blandt de 
lavtuddannede 

Når det gælder dødeligheden af diabetes, synes Danmark at have en mere udtalt social 
ulighed end de øvrige nordiske lande. 
 
 I Danmark dør dobbelt så mange mellemuddannede og tre gange så mange 
lavtuddannede som højtuddannede af diabetes. I hvert fald når det gælder mænd.  
Mens tre gange så mange lavtuddannede mænd dør af diabetes i DK, så er det kun dobbelt 
så mange som for højtuddannede i de øvrige nordiske lande. 
 
Dødelighed pr. 100.000 indbyggere fordelt på uddannelse 

 Uddannelse Høj Mellem Lav 

Finland  9.6 14.4 18.3 
Sverige 11.4 14.6 23.9 
Norge 11.0 16.4 24.0 

Danmark 10.6 18.6 32.3 
Kilde: Socioeconomic inequalities in diabetes mellitus across Europe at the beginning of the 21st 
century – 2008 
 
 
 
 
 

 Kapitel 2.3.4: Slidgigt 
  

Ujusteret forekomst af selvrapporteret slidgigt blandt voksne danskere i prct. 
 

Kilde: Slidgigt. Forekomst og risikofaktorer. Udviklingen i Danmark – 2009. Tal baseret og beregnet ud 
fra SUSY-undersøgelserne. 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/slidegigt.pdf 

 Observeret Beregnet  

 1987  1994  2000  2005  2010  2015  2020  

Total  2.7  2.6  3.3  3.6  3.7  4.0  4.2  
Mænd  2.0  2.0  2.4  2.5  2.7  2.8  3.0  

Kvinder  3.4  3.3  4.1  4.6  4.8  5.0  5.3  

  
Antallet af danskere, der får slidgigt, er konstant stigende og vil stadig stige i de 
kommende år ifølge beregninger baseret på SUSY-undersøgelserne om selvrapporteret 
slidgigt.  
 
Allerede i år 2000 havde 210.000 danskere (3,8 %) fået diagnosticeret slidgigt i et eller 
andet omfang, men ifølge Gigtforeningen mener eksperter, at op mod 800.000 danskere 
lider af sygdommen i et eller andet omfang. 

  
 
 
 
 
 
 
Social ulighed i 
slidgigt i hofte 
mere udtalt hos 
mænd end hos 
kvinder 

Slidgigt er en følgevirkning af overbelastning og kan derfor både være resultatet af 
overvægt og gentaget hårdt belastende arbejde. 
 
Sociale uligheder i alders-standardiserede indlæggelsesratioer for mænd med 
slidgigt i hofte 1994-1997. 

 

 
Den sociale ulighed for kvinder er 
bemærkelsesværdigt mindre udtalt 
og kunne tyde på, at overvægt eller 
andre faktorer end arbejde har større 
betydning. Kilde: 
Arbejdsmiljøinstituttet 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk
/upload/udgivelser/helbred_ft.pdf 

 
  

 Kapitel 2.3.5: Kræft 



 

 

19 Ulighed i sundhed 

 
 
Danmark i  
bunden af kræft-
statistikken 

 
Overlevelsesrater for kræftsygdomme i de nordiske lande 

Kræftform Dårligste overlevelsesrate Bedste overlevelsesrate 
Forskel 

Procent--
point 

Læbe Danmark  89  Fin/Nor/Swe  91  2  
Tunge  Danmark  35  Finland  50  15  

Spytkirtler Danmark  56  Sverige  64  8  

Mund Danmark  41  Sverige  50  9  

Svælg Norge  34  Finland  38  5  

Spiserør  Danmark  6  Sverige  11  5  
Mave Danmark  14  Finland  26  12  

Tyndtarm  Danmark  35  Finland  54  19  

Colon  Danmark  49  Finland  59  10  

Endetarm og anus  Danmark  49  Fin/Nor/Sve  57  8  

Lever  Danmark  3  Finland  8  5  
Galdeblære  Danmark  10  Norge  14  4  

Bugspytkirtel Den/Nor/Sve  3  Sverige  4  1  

Næse og sinuses  Finland 44  Danmark  54  10  

Strubehoved Danmark  60  Norge/Sverige  66  6  

Lunger Danmark/Finland  8  Sverige  11  3  
Lungehinden  Norge  2  Finland  6  4  

Prostata  Danmark  53  Finland  86  33  

Testis  Finland  88  Sverige  94  6  

Penis og andre genitalier Finland  62  Norge  80  18  
Nyrer Danmark  40  Finland  57  17  

Blære Danmark  71  Finland/Sverige  74  3  

Modermærker Norge  78  Sverige  86  8  

Øje Danmark  69  Finland  83  14  

Hjerne Norge  45  Finland  52  7  
Thyroid  Danmark  68  Norge  82  14  

Knogler Norge  54  Sverige  64  10  

Blødt væv  Danmark  61  Norge  66  5  

Non-Hodgkin lymphoma  Danmark  50  Sverige  54  4  

Hodgkin lymphoma  Danmark  80  Finland  85  5  
Myelomatose Danmark  28  Sverige  37  9  

Akut leukæmi Norge  38  Sverige  43  5  

Anden leukæmi Finland  55  Sverige  68  13   
 Kilde: Survival of patients diagnosed with cancer in the Nordic countries up to 1999–2003 followed to 

the end of 2006 
Laveste og højeste fem års aldersstandardiserede relative overlevelsesrate for mænd 1999-2003 frem 
til 2006 i de nordiske lande – i procentpoint. Se resultater for enkelte sygdomme her. 
http://informahealthcare.com/toc/onc/49/5 

 
  
 Danmark har i hvert fald indtil for nogle år siden ligget i bunden af statistikken for 

overlevelse af kræft sammenlignet med de øvrige nordiske lande. 
 
Danmark har den dårligste overlevelse i 26 ud af 35 kræftsygdomme for kvinder og 23 ud 
af 33 for mænd. Danmark ligger bedst på kun en sygdom: Den meget sjældne kræft i 
næse og bihuler hos mænd. 
 
Det viser ovenstående netop udkomne og omfattende undersøgelse af kræftoverlevelse i 
de fem nordiske lande. Samtlige patienter, som har fået en kræftdiagnose mellem 1999 og 
2003, er blevet fulgt frem til 2006.  
http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/02841861003801148 
 
Overlevelsesprocenten for mavekræft er kun 14 for mænd i Danmark, mens den er 26 i 
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Finland, hvilket er en tæt på dobbelt så stor overlevelseschance.  
 

  

250 kvinder ville 
overleve, hvis de 
boede i Finland 

- Hvis danske kvinder overlevede deres brystkræft lige så godt som finske kvinder, ville det 
betyde, at gennemsnitligt 250 færre kvinder ville dø af deres sygdom hvert eneste år. Og 
det er bare inden for den ene sygdom. Det er altså rigtigt mange liv, vi mister, fordi den 
samlede danske kræftindsats ligge så langt bagefter de øvrige nordiske lande, siger 
Kræftens Bekæmpelses forebyggelseschef, overlæge Hans H. Storm, som har været 
hovedmand bag den fællesnordiske opgørelse. 
 
 

 Udover at danskeres overlevelseschancer er bemærkelsesværdigt dårligere end i det øvrige 
Norden, så er de dårligst uddannede/laveste indkomster også ramt af en yderligere dårlig 
overlevelseschance i forhold til høje indkomstgrupper. 
Det viser det samme talmateriale, som er udgangspunkt for sammenligningen med Norden, 
projekt CANULI, der har sammenlignet overlevelseschancer efter fem år i forhold til køn og 
indkomst. 
 

 Overlevelse efter fem år for mænd med prostatakræft og kvinder med 
brystkræft i forhold til indkomst – opgjort i procent 

 

 
 CANULI omfatter alle danskere i den erhvervsaktive alder (født mellem 1925 og 1973), i alt 3,2 

millioner mennesker af hvem omkring 148.000 personer fik konstateret kræft i årene 1994-2003  
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/D44EFF8C-E50C-4F7F-9A0C-1F92DAABBF15/0/CANULI.pdf 
 
 

 Kapitel 2.4.1: Kønsforskelle i levetid 
 

Kvinder lever 
længere, men  
ikke længe nok 

Kvinder lever længere end mænd. Men i løbet af de sidste årtier er forskellen i 
dødeligheden mellem kønnene mindsket, så mændenes middellevetid nu kun ligger 4,2 år 
efter kvinders. For 20 år siden var forskellen på 5,7 år. 
 
Forskellen i middellevetiden er dog tilsyneladende uundgåelig og gennemgående for alle 
industrialiserede lande. Forskellen i middellevetiden mellem mænd og kvinder på 4,2 år er 
dog blandt de laveste i Europa, og i den forstand ligger vi på linie med Sverige, hvor 
forskellen er 4,1 år. I Finland lever kvinderne næsten 7 år længere end mændene. 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR124.pdf 
  
Problemet er dog stadig, at både kvinder og mænd ligger langt nede i statistikken over 
middellevetiden i sammenlignelige lande. Især kvinderne synes at have et efterslæb. 
 
I mange år har danske kvinders rygevaner fået skyld for, at middellevetiden i Danmark 
ligger relativt lavt. 
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I gennemsnit døde 141 ud af 100.000 danske kvinder af kræft i hvert af årene fra 2000 til 
2004. Lig 1,41 promille. Til sammenligning døde færre end 0,8 promille af alle spanske eller 
græske kvinder af kræft om året, mens gennemsnittet for EU var 0,97 promille. 
 
http://videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/danske_kvinder_europamestre_i_kraftdodsf
ald 
 
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2009/11/30/annonc.mdp530.full?maxtosho
w=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Cancer+mortality+in+Europe%252C+
2000-
2004%252C+and+an+overview+of+trends+since+1975&searchid=1&FIRSTINDEX=0&res
ourcetype=HWCIT 
 
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2009/11/30/annonc.mdp530.full.pdf 
 
Det er sandsynligt, at tendensen aftager pga. den skærpede rygelovgivning, der blev 
indført i 2007.  
 

Halvering af  
antal kvindelige 
rygere på fire år 

I en stor undersøgelse fra 2009 foretaget i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, 
Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening er faldet helt tydeligt.  
Især synes kvinderne at have taget budskabet om at rygning er farligt til sig. Kun 14 % 
siger at de ryger hver dag mod 18 % for mænd. 
 
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/F840A732-FCA2-4CC2-AC5D-
70AC9709ABD9/0/Hovedtalrygevaner09.pdf 
 
I  SUSY-undersøgelsen fra 2005 var tallene  27,8 % (kvinder) og 31,6 % (mænd). For 
kvinderne er der derfor tale om en halvering af antal daglige rygere på kun fire år.  
 
Det markante fald i antallet af rygere vil formentlig alene have en enorm effekt på 
middellevetiden i Danmark. 
 
Ifølge Statens Institut for Folkesundheds rapport om Risikofaktorer for Folkesundheden dør 
kvindelige storrygere over ti år tidligere end aldrig-rygere, mens kvindelige smårygere dør 
over fem år tidligere (side 88). 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/Risikofaktorer.pdf 
 
Rygning synes derfor at have en stor del af årsagen til, at danske kvinder kun lever så 
relativt lidt længere end danske mænd i forhold til kvinder i andre lande. 
 
Dertil kommer formentlig en række faktorer som forskelle i alkoholforbrug, nedslidning på 
arbejdsmarkedet og en række andre kulturelt betingede forskelle i sundhedstilstanden. 
 

Forskelle i 
diagnoser 

Men også på nationalt plan kan man konstatere, at der er ulighed i mænds og kvinders 
ulighed. 
I 2004 fik Ligestillingsministeriet lavet en rapport af Marie Kruse og Karin Helweg-Larsen, 
Statens Institut for Folkesundhed, om Kønsforskelle i sygdom og sundhed, der viste 
betydelige forskelle i mænds og kvinders diagnoser. 
http://www.lige.dk/files/pdf/sygdom_sundhed_rapport.pdf 
 
Mænd havde større tendens til hjertekar-sygdomme, hvilket formentlig skyldes, at kvinder 
beskyttes af deres hormoner indtil overgangsalderen. Til gengæld rammes kvinder oftere af 
autoimmune sygdomme som Crohns sygdom, leddegigt og struma. Diabetes rammer 
begge køn lige hårdt – til trods for, at kvinder har et markant højere indtag af frugt og 
grønt. 
 

Kvinder rammes 
hårdere af rygning 

Dertil kommer, at kvinder rammes hårdere end mænd af rygerrelaterede sygdomme (side 
41 i ovenstående link). 
 
 Det viser også Folkesundhedsrapporten fra 2007, hvor tal for KOL- også kaldet rygerlunger 
-  tyder på, at kvinder rammes hårdere end mænd (side 132-134).  
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http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_9_kronisk_obstruktiv_lungesygdom_kol.pdf 
 
I rapportens kapitel 32 sættes også fokus på forskelle i kvinders og mænds sygdomme og 
sundhed. 
http://www.si-
folkesundhed.dk/upload/kap_32_forskelle_mellem_m%C3%A6nd_og_kvinder.pdf 
 
Selv om kvinder lever længere end mænd, så har de ikke meget fornøjelse af de ekstra 
leveår. Kvinderne må leve med langvarig sygdom i 18,4 år af deres liv, mens mænd kun 
lever med langvarig sygdom i 15, 6 år. I realiteten har kvinderne derfor kun 1,4 års 
sygdomsfrit længere liv end mænd. 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/Risikofaktorer.pdf 

  
 Kapitel 2.4.2: Etnicitet 
  
Minoriteter  
hårdere ramt af 
folkesygdomme 

Etniske minoriteter har en overhyppighed af en række typiske folkesygdomme, som 
diabetes, hjertekarsygdomme og kræft, hvilket i et vist omfang synes at kunne skyldes 
kulturelle forskelle i kostvaner. Men det spiller formentlig også ind, at der er en 
overrepræsentation af lavtuddannede blandt nogle indvandrer-grupper. 
Det tyder rapporten ”Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici 
– betydningen af etnicitet og migration” på. 
http://www.sst.dk/publ/publ2006/cff/etniske_sygdomsrisici/etniske_sygdomsrisici.pdf 

  
Behandlingsrate pr. 100.000 i aldersgruppen 35-64 år - 2002 

 

 
 Behandlingsrate pr. 100.000 for forskellige sygdomme fra udvalgte lande sammenlignet med 

Danmark i aldersgruppen 35- 64 år (data fra 2002). Somalia er ikke repræsenteret i KOL-statistikken. 
Tallene er skønnede cirkatal på baggrund af nedenstående rapport. 
http://www.sst.dk/publ/publ2005/cff/behandlingsrater/behandlingsrater.pdf 
 
Omfanget af etniske minoriteters sygdom og brug af sundhedsvæsnet er beskrevet i 
nedenstående rapport. 
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CFF/Sufremme_etn/sygdbrugsuv_etn.pdf 
 
Ifølge en undersøgelse af forekomst og dødsfald relateret til hjertekarsygdomme, er 
etniske minoriteters risiko fordoblet mellem 1998 og 2006, hvilket får overlæge Peter 
Clemmensen fra Hjerteforeningen til at sige følgende: 

- Det er vanskeligt at fjerne årsager til social ulighed i sundhed, men 
sundhedsvæsenet kan mere bevidst og systematisk arbejde for at imødekomme 
uligheden. Lige og fri adgang til sundhedsvæsenets ydelser giver ikke automatisk 
lighed i sundhed. Hvis den enkelte patient skal have lige mulighed for at få fuldt 
udbytte og opnå sundhed, skal man tilpasse tilbuddene til den enkeltes 
forudsætninger og vilkår. Det kan fx i mange tilfælde være nødvendigt at tilbyde 
tolkning ved besøg hos egen læge eller på sygehus, så patienterne ikke skal være 
afhængige af hjælp fra deres børn eller andre pårørende, siger Peter 
Clemmensen. 

http://www.hjerteforeningen.dk/index.php?pageid=334&newsid=677 
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Syv  
system- 
synder 

Dagens Medicins ulighedsbloggere har opstillet syv systemsyndere, hvor især etniske 
grupper rammes hårdere.  
Berøringsangst, fordomme og politisk korrekthed er nogle af synderne. 
http://www.dagensmedicin.dk/blog/ulighed/ 
 
 

 Kapitel 2.4.3: Socialt udsatte 
 
Hjemløse mere 
deprimerede 

 
Statens Inst. for Folkesundhed har for Rådet for Socialt udsatte lavet en rapport, der ser på 
sundhedstilstanden for prostituerede, sindslidende, hjemløse, narkomaner og 
andre misbrugere, der ikke overraskende viser en forarmet sundhedstilstand.  
http://www.udsatte.dk/publikationer/14042008/publikation.pdf 
 

Psykisk syge har 
flere fysiske 
sygdomme 

En undersøgelse baseret på Region Midtjyllands sundhedsprofil fra 2006 viser, at cirka 50 
% af psykisk syge har to eller flere fysiske sygdomme udover deres sindslidelse. I forhold 
til den øvrige befolkning er det næsten dobbelt så mange med flere sygdomme. 16 % af 
de psykisk syge havde fire eller flere sygdomme, hvilket er fire gange så mange som den 
øvrige befolkning. 
 
http://www.centerforfolkesundhed.dk/files/Sundhed/Folkesundhed/Sundhedsfremme%20Å
rhus/HVORDAN%20HAR%20DU%20DET/Hvordan%20har%20du%20det%20-
%20ONLINE%202008/Online%20nr.%204%20-
%20sygdom%20hos%20psykisk%20syge.pdf 
 

Sund livsstil er for 
tidskrævende eller 
dyr og kræver 
overskud 

Sundhedsstyrelsen har lavet en rapport på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse i 
seks kommuner af arbejdsløse, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtageres 
sundhedstilstand. Typisk for personerne i undersøgelsen er en opfattelse af, at en sund 
livsstil er for dyr eller for tidskrævende for dem, eller om, at de ikke har overskud til at 
bekymre sig om sundhed.  
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/LIS/SocUdsBorgSund.pdf 
 
 
 
 
 
 

 Kapitel 2.4.4: Alder 
 

Ældres helbred i 
top i Europa 

Ældre danskeres sundhedstilstand er selvfølgelig ringere end yngres, men er den også 
ringere end ældre i andre lande?  
 
Nej, ikke ifølge en undersøgelse offentliggjort i The Lancet i december 2008, hvor 
forskerne sammenlignede længden for et liv uden begrænsende sygdom for 50 årige i de 
25 EU-lande. 
 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61594-9/fulltext#article_upsell 
OBS: For at se den fulde artikel skal man registrere sig, hvorefter undersøgelsen er frit tilgængelig. 
 
Her toppede Danmark med en forventet sygdomsfri periode på ca. 24 år. Altså kunne en 
50-årig forvente at blive ca. 74 år, før sygdom for alvor begrænsede livskvaliteten. 
 
Der er et bemærkelsesværdigt stort spring i antal gode leveår ned til alle andre lande i 
sammenligningen. Danskere har 3-4 år med et bedre helbred end svenskere og 
englændere, 5 flere end franskmænd og hele 10 flere sygdomsfri leveår end tyskere og 
finner. 
 
Undersøgelsens forfattere mener, at de store forskelle i gode leveår kan forklares med 
forskellene i EU-landenes ældrepleje samt uddannelse.  
 
Forventet levetid og sygdomsfri levetid for en 50-årig mand/kvinde 

 Land Mænd Kvinder 
 År tilbage År uden sygdom År tilbage År uden sygdom 
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Austria 
Belgium  
Cyprus  
Czech Republic  
Danmark  
- alternativ  -3 år * 
Estonia (EE) 
Finland (FI) 
France (FR) 
Germany (DE) 
Greece (GR) 
Hungary (HU) 
Ireland (IE) 
Italy (IT) 
Latvia (LV) 
Lithuania (LT) 
Luxembourg (LU) 
Malta (MT) 
Netherlands (NL) 
Poland (PL) 
Portugal (PT) 
Slovakia (SK) 
Slovenia (SI) 
Spain (ES) 
Sverige (SE) 
UK (UK) 

29,08 
28,67 
29,52 
25,61 
28,30 
 
22,42 
28,48 
29,57 
28,96 
29,43 
22,72 
29,50 
30,37 
21,31 
21,74 
28,78 
29,07 
29,14 
24,62 
28,12 
23,68 
26,81 
29,48 
30,28 
29,46 

14,53 
18,42 
15,92 
14,77 
23,64 
20,64 
9,05 
12,86 
18,01 
13,56 
19,78 
10,78 
18,91 
20,63 
11,02 
11,49 
17,99 
21,68 
20,21 
16,48 
14,90 
12,28 
15,34 
19,16 
20,22 
19,74 

33,70 
33,39 
32,86 
30,72 
31,94 
 
30,52 
34,15 
35,37 
33,41 
33,02 
29,40 
33,24 
35,31 
29,32 
29,90 
33,60 
32,74 
33,28 
31,23 
32,92 
29,96 
32,44 
35,02 
34,05 
32,69 

15,66 
18,66 
13,71 
16,26 
24,12 
21,12 
10,42 
13,87 
19,74 
13,55 
20,81 
11,39 
20,17 
20,86 
12,74 
11,86 
18,16 
22,58 
20,40 
20,16 
12,67 
13,07 
17,25 
18,62 
20,31 
20,78  

 Kilde: The Lancet 2008. Hovedsageligt baseret på tal for levetid fra 2005.  
 
* Bemærk: Statens Institut for Folkesundhed har for Danmarks vedkommende påvist metodemæssige 
fejl, som dog stadig kun trækker tre år fra antallet af gode leveår. Vi vil stadig - ifølge de beregninger - 
ligge i toppen af lande med mange gode leveår. 
 

Større ulighed i 
sundhed blandt 
gamle i DK end i 
flere andre lande 

En undersøgelse fremlagt i 2009 indikerer, at gamle danskere er ramt af større ulighed i 
sundheden end mange andre lande, vi sammenligner os med. 
 
Hvis forskelle i helbred og indkomst blev udlignet mellem erhvervsgrupper, ville uligheden i 
sundhed blive reduceret med 82,3 %. Selv om tallet ikke umiddelbart siger noget, så 
konstaterer rapportens forfattere, at det er et meget højere tal end i andre 
sammenlignelige lande.  
 
Hvis det samme skete i Finland, ville uligheden i sundhed blive reduceret med 55,3 %, og 
det er også et land, der som Danmark, har meget ulighed at reducere.  
Læs nærmere på side 19 i nedenstående. 

 http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/c_ist_sundoke/Forskningsdokumenter/publications/
Working%20papers/Workingpaper.ashx 

  
 
 
 

 Kapitel 2.4.5: Bopæl 
 
Geografiske uligheder i sundhedstilstanden kan defineres ud fra flere forskellige kriterier. 

• Dødeligheden pr. område/kommune 
• Indlæggelser pr. 1000 indbyggere/kommune 
• Medicinforbrug pr. 1000 indbyggere/kommune 
• Lægebesøg pr. 1000 indbyggere/kommune 
• Selvoplevet helbred via interviewundersøgelser 
• Helbredsundersøgelser af hele befolkningsgruppen 

 
 

 Dødeligheden er en af de nemmere måder at konstatere en geografisk ulighed på og har i 
adskillige undersøgelser vist enorme geografiske forskelle selv i et relativt homogent 
velfærdssamfund som det danske. 
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Nedenstående kort viser dødelighedsrisikoen pr kommune for 50 til 60-årige fra 2000-2005 
– altså før kommunalreformen. Kortet er udarbejdet af Lægemiddelindustriens Forening 
(LiF). Læs mere om baggrunden for undersøgelsen her: 
http://www.lifdk.dk/sw23617.asp?usepf=true 
 
Dødelighedsrisikoen pr. kommune for 50 til 60-årige fra 2000-2005 

   
Kortet viser, at dødeligheden er mere end dobbelt så stor i de rødt farvede kommuner i 
forhold til de grønt farvede kommuner. Lavest er risikoen i kommuner som Nibe (0.32%) i 
Nordjylland og Haarby (0.33%) på Fyn, mens dødeligheden er højest i Rødby (1.00%) og 
Holeby (0.98%) på Lolland. 
Tal for hver enkelt kommune fremgår her: 
http://www.lifdk.dk/graphics/Lif/dokumenter/PDF/Rangliste%20over%20d%F8dsrisiko%20
i%20kommunerne%204.%20januar.pdf 
 

  
 
 

Man dør ikke 
tidligere af at flytte 
til Lolland, men det 
gør ens børn 
måske 

Selve geografien er formentlig mindre vigtig end den livsstil og det sociale niveau, der er 
herskende i kommunerne. Lolland Falster har altid været et af Danmarks fattigste områder 
med store industriarbejdspladser og fattigt landbrug. Derfor har uddannelse ikke været et 
stort mål i landsdelen, hvilket formentlig viser sig i livsstilen og dødeligheden. 
 
Man dør således næppe af at flytte til Lolland, men måske risikerer ens børn at dø tidligere, 
hvis man flytter dertil uden at opveje for den livsstil, der hersker på egnen. 
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Kapitel 2.5. Ulighed i børnenes sundhed 

 Forældrenes synder – børnenes arv 
  
Forældrenes 
livsstil påvirker 
børnenes fremtid 

Der findes kun ganske få evidensbaserede undersøgelser af de sociale uligheder/forskelle i børns sygdom 
og sundhed lavet i løbet af de seneste 10 år. Til gengæld er der mange rapporter med indikatorer på, at 
der eksisterer en markant social ulighed i børns opvækst, som viser sig i deres sygdoms- og 
sundhedssituation. 
 
Og det er helt tydeligt, at social arv er en væsentlig faktor for den ulighed i børns sundhed, der findes. 
Forældrenes livsstil rammer børnene i form af større risiko for overvægt, diabetes, astma og en række 
andre sygdomme.  
 
Alene rygning, der er mest udbredt i de laveste socialgruppe, har en markant indflydelse på børnenes 
sundhedstilstand, viser adskillige rapporter. 
Passiv rygning har stor indflydelse på børnenes opvækst. Kræftens bekæmpelse har samlet viden om 
passiv rygnings skadelige virkninger på børn i nedenstående rapport. 
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/BB58C5D5-A0D5-471D-BC8F-
3FEA6E22F47A/0/Passiv_rygning_gor_born_syge.pdf 
 
Børn, der udsættes for passiv rygning, har således øget risiko for nedsat lungefunktion, astma, 
luftvejsinfektioner og mellemørebetændelse. 
 
Dertil er der mistanke om, at passiv rygning er årsag til allergi, diabetes, hjertekar-sygdomme, 
blodmangel, børnekræft, voksenkræft, indlæringsproblemer samt forskellige psykosociale sygdomme som 
ADHD. 
 
Men også forældrenes spisevaner overføres til børnene og rammer dem i form af overvægt og diabetes 
type 2, der udvikles som resultat af overvægt og manglende fysisk aktivitet. Sygdommen er ganske vist 
arvelig, men kan holdes i ave med sund levevis. Man mener, at op mod 700.000 danskere er disponerede 
for at få diabetes type 2.   
 
Meget tyder på, at genetisk arv bare er en af årsagerne til, at uligheden i børns sundhed begynder 
allerede før fødslen, som nedenstående tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser. 
 

 Relativ risiko for børn født i 2003 for lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og død i første leve år, i 
relation til moderens uddannelseslængde. 

 
Kilde: Udtræk af Danmarks Statistik foretaget af SiF i 2008 
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/02_2008.aspx 
 
Etnisk ulighed i dødfødsel og spædbarnsdød i Danmark 1981-2003 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/1/pdf/VP04090148.pdf 
Risiko for tidlig børnedød afhængig af social status – 2008 
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/02_2008.aspx 

  

Rygning og 
recession årsag til 

En undersøgelse fra 2008 af fostres vækst i de nordiske lande baseret på tal indhentet mellem 1981 og 
2000 viser, at Danmark skiller sig negativt ud. 
Et barn, som blev født i Danmark i 1981 af en mor, der alene havde en grundskoleuddannelse, vejede 
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ulighed i 
fødselsvægt 

i gennemsnit 74 gram mindre end et barn født af en mor med en mellemlang eller lang videregående 
uddannelse. I 2000 var forskellen blevet forøget til 103 gram. Mens den sociale ulighed i fødselsvægt i 
Finland, Norge og Sverige var konstant fra 1981 til 2000, så er den altså forøget betydeligt i Danmark i 
samme periode.  
Forskerne konkluderer, at recessionen i Danmark i 1980erne havde indflydelse på den negative udvikling i 
fostervæksten.  Spørgsmålet er, om recessionen i disse år har den samme negative effekt.  
En anden væsentlig forklaring på forskellen kan være danske kvinders større hang til at ryge under 
graviditeten.  
 

 Forskel i fødselsvægt i Danmark, Norge, Sverige og Finland 
1981-2000 for børn født af lavtuddannnede 
 

 

 
 

Gennemsnitlig forskel i 
fødselsvægt mellem børn 
født af mødre med en lang 
videregående uddannelse 
og børn født af mødre, der 
alene har en 
grundskoleuddannelse. 
Kurverne angiver, hvor 
meget mindre 
fødselsvægten var i forhold 
til mødre med en længere 
uddannelse.  
Kilde: Mortensen et al - 
2008 
 

 
 http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/boern/fetalgrowth.pdf 

 
 Amning 
Lavtuddannede 
mere tilbøjelige til 
at opgive amning 

En anden vigtig grund til social ulighed i børns sundhed er formentlig amning. Undersøgelser har vist, at 
lavt uddannede kvinder ammer i kortere tid end højtuddannede kvinder. Årsagerne er mange, men blandt 
andet har lavt uddannede kvinder ikke den samme viden om vigtigheden af amning. Selv om de muligvis 
er klar over modermælkens fortræffeligheder, så er de mere tilbøjelige til at skifte til 
modermælkserstatning, hvis de oplever smerter grundet amningen. 
 

 Forekomsten af et- til fem-årige børn, der udelukkende har fået 
brystmælk de første 6 måneder 

 

Kilde: Danske børns sundhed og sygelighed – 2009 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/web_susy_b%C3%B8rn.pdf 
 
Amning er ifølge forskningen vigtig for at beskytte barnet mod en række sygdomme og infektioner samt i 
opbygningen af en række organer og funktioner.  
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/11/pdf/VP49542.pdf 
 

Socioøkonomisk gruppe Procent 
Selvstændig med ansatte  51,8  
Selvstændig uden ansatte  26,3  
Topleder  40,8  
Lønmodtager højt niveau  30,2  
Lønmodtager mellemniveau  28,1  
Lønmodtager lavt niveau  28,4  
Arbejdsløs  21,3  
Under uddannelse  30,8  

 Kost i de første år 
 

Morgenmad vigtig 
for indlærings-
evnen 

Det Biovidenskabelige Fakultet har for fødevarestyrelsen udarbejdet en oversigt over tilgængelige 
undersøgelser af sammenhængen mellem kost og børns læring og adfærd. Rapporten konkluderer, at 
især morgenmad er vigtig for indlæring. Samtidig konstaterer den, at især børn med i øvrigt usunde 
spisevaner ofte undlader at spise morgenmad. Da usunde madvaner oftest forefindes i lavere 
socialgrupper, kan man antage, at disses indlæringsevner er dårligere. 



 

 

28 Ulighed i sundhed 

Rapporten påpeger også, at mange undersøgelser viser, at overvægtige børn har større 
indlæringsproblemer. 
Kostens betydning for læring og adfærd hos børn – 2009 
http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/boern/kostoglaering.pdf 
 
SUSY-undersøgelserne har også spurgt forældre om deres børns morgenmadsvaner. 
 
Procentvis antal børn på 5 år, der får morgenmad hjemme hver dag. 
Socialgruppe Procent 
Selvstændig med ansatte  92,0  
Selvstændig uden ansatte  91,9  
Topleder  95,0  
Lønmodtager højt niveau  91,5  
Lønmodtager mellemniveau  90,8  
Lønmodtager lavt niveau  87,7  
Arbejdsløs  83,6  
Under uddannelse  87,9  

Kilde: Danske børns sundhed og sygelighed – 2009 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/web_susy_b%C3%B8rn.pdf 

  

Piger oftere 
overvægtige i 
lavere 
socialgrupper 

En undersøgelse af skolebørns morgenmadsvaner fra 2008 baseret på tal fra 2002, viste en tydelig 
sammenhæng mellem overvægt og socialgrupper. 
 
Procentvis antal overvægtige indenfor hver af de fem socialgrupper. 

 
Seks gange så mange piger fra den laveste socialgruppe (gruppe 5) er overvægtige i forhold til pigerne i 
den højeste socialgruppe.  Kilde: Læge Kristine Fabritius & cand.scient. Mette Rasmussen (Københavns 
Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin). 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2008/34/pdf/VP05070062.pdf 
 
En senere undersøgelse af forældrenes socioøkonomiske indflydelse på børnenes overvægt viser den 
samme markante forskel for piger. 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-10-520.pdf 
 
 
 

 Sund skolemad 
 

Skolemad vigtig 
for børns udvikling 
og indlæring 

DTU fik i 2007 lavet en undersøgelse af, hvor sunde de danske børnehaver er. Den viste, at de fleste 
børneinstitutioner har en madpolitik, men kun 55 procent en egentlig bevægelses- og aktivitetspolitik. 
Rapporten konstaterer en direkte sammenhæng mellem, om en børnehave har en sundhedspolitik og 
omfanget af servering af kiks og andre usunde varer. Uden en sundhedspolitik, var pædagogerne mere 
tilbøjelige til at servere usundt mad. 
http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/boern/ Hvor_sunde_er_de_danske_børnehaver.pdf 
 
I sundhedsstyrelsens rapport om 11-15 åriges sundhedsvaner udvikler børnenes vaner sig markant dårligt 
med alderen. De spiser mindre og mindre frugt, mere og mere slik og drikker mere og mere 
sodavand/alkohol. 
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http://www.sst.dk/publ/Publ2010/CFF/Boern/11_15_livsstil_sundhed.pdf 
 
En undersøgelse fra 2009 viste flere positive effekter af sund skolemad i løbet af interventionens to 
måneder mht. thyroidea-stimulerende hormon (TSH), calcium (CA) hæmoglobin (HB), cobalamin (COBA) 
og kreatinin (CREA) sammenlignet med kontrolgruppen. Sund skolemad kunne således have betydning 
for udviklingen af hypofysen, knoglebygning, iltoptagelse. 
Forskerne bag undersøgelsen konkluderer dertil at elever bør have tilskud af D-vitamin. 
Effekten af skolemad på blodparametre – 2009 
http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/boern/skolemadblod.pdf 
 
Motions- og Ernæringsrådet skriver i sin rapport ”Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge” fra 
2009, at der er en ”tydelig stigning i overvægtshyppigheden blandt børn i både Danmark og de fleste 
andre europæiske lande. Denne udvikling er bekymrende, idet overvægt og svær overvagt hos børn 
medfører en øget risiko for at blive overvægtig eller svært overvægtig som voksen og dermed øges 
risikoen for at få fedmerelaterede komplikationer, bl.a. metabolisk syndrom.” 
 
Ifølge Sundhedsstyrelsen er hvert femte barn overvægtigt og 70 procent af dem der er overvægtige som 
børn er det også som voksne. Det giver ikke kun fysiske problemer, men børnene siger selv, at de i højere 
grad er udsat for drilleri og mobning. 
  
Sundheden grundlægges altså allerede i barndommen. Er man overvægtig som barn, er man det 
sandsynligvis også som voksen. Det understreger, hvor vigtigt det er at sætte ind over for børnenes 
sundhed. 
 

 Børns sygelighed 
 

 En rapport fra 2005 om børns indlæggelser på grund af infektioner i alderen 0-2 år, viser en tydelig social 
gradient, hvor børn af kvinder med den korteste uddannelse oftest bliver indlagt. 
 
Antal indlæggelser af børn mellem 0 og 2 år i 1997 

 

Kilde: Socioeconomic factors and risk of hospitalization with infectious diseases 
in 0- to 2-year-old Danish children in 1997 
http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/boern/infectiousdiseasesindk.pdf 

 Antal indlæggelser i procent 
Uddannelsesniveau 0  1-2  >2 
Grundskole <10 år  79.7  17.8  2.5 
Gymnasium 11–12 år  84.1  14.7  1.2 

Erhvervsuddannelse 85.4  13.2  1.4 

Højere uddannelse 1–4 år 84.5  14.3  1.2 

Højere uddannelse >4 år  88.7  10.5  0.8 

Ukendt  84.9  12.1  3.0 

  
Arbejdsløses børn 
ofre for stor 
ulighed 

Ifølge Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne fra 2005 stiger risikoen for, at børn får en langvarig 
sygdom som f.eks astma eller astmatisk bronkitis, kronisk mellemørelidelser med væske i øret, 
børneeksem, leddegigt hos børn, medfødte hjertesygdomme, medfødt ganespalte og DAMP omvendt 
proportionalt med uddannelseslængde og socioøkonomisk status. 
 
Procentandel børn med langvarig sygdom i forskellige socialgrupper 
Socialgruppe Procentandel børn med langvarig sygdom 
Selvstændig med ansatte 8,2 
Selvstændig uden ansatte 12,6 
Topleder 8,8 
Lønmodtager højt niveau 9,9 
Lønmodtager mellemniveau 10,9 
Lønmodtager lavt niveau 11,4 
Arbejdsløs 17,0 
Under uddannelse 9,3 
Førtidspensionist 12,4 

Kilde: SUSY-undersøgelserne 2005 – side 66. 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/web_susy_b%C3%B8rn.pdf 
 

 Antallet af børn med langvarig sygdom synes dog at være faldet siden SUSY-undersøgelsen fra 2000. 
Dengang angav 16,3 procent at deres barn havde en langvarig sygdom. I 2005 var tallet kun 11,1 
procent. 
Især er forskellen stor mellem børn af forældre i arbejde og børn af arbejdsløse. 
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Det samme gælder astma, som er en af de hyppigste og alvorligste børnesygdomme. Her er risikoen for 
børn af arbejdsløse mere end dobbelt så stor i forhold til stort set alle andre grupper. Rygning er en 
væsentlig årsag til problemet. Ventetiderne for undersøgelser af astma hos børn kan i visse regioner være 
op mod et halvt år. 
 
Børn med astma eller astmatisk bronkitis i forhold til forældres socioøkonomiske gruppe 
Socialgruppe Procentandel børn med astma 
Selvstændig med ansatte 5,2 
Selvstændig uden ansatte 3,9 
Topleder 5,4 
Lønmodtager højeste niveau 5,4 
Lønmodtager mellemniveau 6,4 
Lønmodtager grundniveau 6,1 
Anden lønmodtager 4,5 
Arbejdsløs 11,6  

 Kilde: Danske børns sundhed og sygelighed – 2009 
 
 

 Forældrenes sociale position giver også udslag på børns medicinbrug, viser SUSY 2005, hvor arbejdsløse 
forældre giver deres børn medicin en halv gang oftere end selvstændige. 

 Andel børn som har anvendt medicin inden for de seneste 14 dage. 

 Socioøkonomisk gruppe Procentandel 
Selvstændig med ansatte 19,5 
Selvstændig uden ansatte 17,4 
Topleder 21,9 
Lønmodtager højt niveau 24,4 
Lønmodtager mellemniveau 23,0 
Lønmodtager lavt niveau 21,3 
Arbejdsløs 28,0 
Under uddannelse 27,3 

Kilde: SUSY-undersøgelsen 2005 – side 116 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/web_susy_b%C3%B8rn.pdf 
 
 

 Store forskelle på skolebørn 
 

Børn i de laveste 
socialgrupper har 
en halv gang flere 
symptomer end 
rigere børn 

Skolebørnsundersøgelsen fra 2006 påviste også, at børn tilhørende de laveste socialgrupper oftere lider af 
en række symptomer på dårligt helbred. Næsten over hele linjen viser den sociale gradient sig. Både i 
symptomer på dårligt helbred og i sundhedsadfærd. 
 
Undersøgelsen har indhentet oplysninger om over 6.000 11-årige, 13-årige og 15-årige elever.  
Tallene er mere eller mindre de samme i rapporten fra 2002. Antallet af rygere er dog faldet med ca. en 
tredjedel, men forholdsmæssigt er forskellene på familiesocialgrupperne mere eller mindre de samme. 
 

 Elevers sundhed fordelt på forældres socioøkonomiske status 
Familiesocialgruppe I-II III-IV 
Procent af eleverne med helbredsproblemer efter socialgruppe  
Hovedpine ugentligt 20% 21% 
Mavepine ugentligt 11% 11% 
Ondt i ryggen ugentligt 17% 18% 
Mindst et symptom dagligt 19% 22% 
BMI blandt de ti procent højeste 7% 9% 
    
Procent af eleverne med forskellige indikatorer på sundhedsadfærd efter familiesocialgruppe 
Børster tænder mindst to gange dagligt 83% 79% 
Dyrker mindst fire timers hård motion ugentligt 53% 44% 
Spiser frugt dagligt 67% 56% 
Spiser grønsager dagligt 69% 56% 
Ryger dagligt 3% 4% 
Drikker sodavand dagligt 14% 17% 
Drikker alkohol mindst ugentligt 12% 11% 

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2006 – redigeret af Pernille Due og Mette Rasmussen – side 69-71. 
Familiesocialgrupperne tager udgangspunkt i den forælder, der har den længste uddannelse og er i job 
svarende til. 
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Socialgruppe I-II: Akademikere, direktører, højere funktionærer, ledere mv. 
Socialgruppe III-IV: Øvrige funktionærer og selvstændige, faglærte arbejdere 
Socialgruppe V-VI: Ikke faglærte arbejdere + de som lever af overførselsindkomst 
 
http://www.hbsc.dk/download/HBSC-Rapport-2006.pdf 
Skolebørnsundersøgelsen 2002 
http://www.hbsc.dk/download/rapp-2002.pdf 
 
En supplerende undersøgelse fra 2010 viser visse forskelle i trivslen mellem indvandrere, efterkommere af 
indvandrere og etniske danskere. Forskellene er mest tydelige mellem efterkommer og etniske danskere. 
 
Supplement til skolebørnsundersøgelsen om børns sundhed og trivsel  - 2010 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/enicitet_rapport_29-6_.pdf 
 

Mere lighed i de 
sidste teenageår 

Mens der findes mange indikationer for social ulighed i sundhed i børneårene, synes uligheden at blive 
udlignet i teenageårene fra 15 år og opefter for senere at vise sig igen – blandt andet i form af overvægt 
og andre livsstilsrelaterede problemer. 
 

”Nogle nyere studier viser, at der eksisterer en negativ helbredsgradient mellem 
forældres SES og selvvurderet helbred, fedme, stress, depression og medicinforbrug. 
Andre studier peger på, at gradienten har tendens til at udligne sig i puberteten, og det 
har ført til hypotesen om equalisation in youth, der går ud på, at forældrenes SES får 
mindre betydning, når den unge bliver mere selvstændig.” 
 
Citat fra artiklen Social ulighed og helbred blandt unge i Ugeskrift for Læger 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/11/pdf/VP11080527.pdf 

SES = Socioeconomic status 
 

Måske en ide at 
udnytte 
teenagernes 
oprørstrang 

Nogle forskere ser netop disse sidste år af barndommen som den ideelle periode at påvirke dem til et 
sundere liv. Teenageårene er kendetegnet ved en stor trang til oprør mod forældrenes normer og vaner, 
hvilket muligvis kan bruges til at slippe af med de dårlige sundhedsvaner. 
 
 
  
 
 

 Minikonklusion 
 

 Ud over, at forældre kan og skal uddannes til at foregå deres børn som gode eksempler, er 
daginstitutionen og skolen uden tvivl den væsentligste kampplads for samfundet til at skabe større social 
lighed i sundhed. 
 
Vaner indarbejdet i barndommen er næsten umulige at slippe af med som voksen, og netop fordi børn er 
så letpåvirkelige, er børnehaven og skolen et oplagt udgangspunkt for en målrettet forebyggelsesindsats. 
 
Desværre synes udviklingen i et vist omfang at gå den modsatte vej. F.eks. har skolemadsordninger i de 
senere år stået for skud af ideologiske årsager.  
 
Og skolelægerne er langsomt ved at blive erstattet af sundhedsplejersker, der ikke nødvendigvis er i 
stand til at bedømme børns mere komplicerede sygdomme og sundhedstilstand. Dertil kommer, at 
sundhedsplejersker formentlig ikke har den fornødne autoritet til at overbevise mange forældre. 
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 Kapitel 2.6: Delkonklusion om ulighed i sundhedstilstanden 
 
To store 
paradokser 

  
Der er to store paradokser i forbindelse med danskernes sundhedstilstand. 
 
I alle de undersøgelser, der foreligger om sociale forskelle i sundhedstilstanden, er 
uddannelse den mest signifikante faktor.  
 
Uddannelse synes at være en af de mest afgørende faktorer for et godt helbred, men til 
trods for, at Danmark bryster sig af at have et af verdens bedste uddannelsessystemer, 
så ligger Danmark tæt på bunden i oversigter over middellevetid. 
 
Det andet store paradoks er, at vi til gengæld ligger i top, når det handler om at leve 
længst muligt uden sygdom. 
 
Enten er store grupper af danskere nærmest uvidende om betydningen af nogle af de mest 
afgørende faktorer for deres liv – kost, rygning, alkohol og motion –  kort sagt deres 
sundhed. 
 
Eller sandsynligvis ønsker/magter de ikke – grundet andre omstændigheder – at efterleve 
deres viden om sundhed. 
  
Det er f.eks. lægernes bedste bud på en forklaring på, at de veluddannede (og 
formodentligt sundhedsbevidste) drikker mest, og at alkohol er relateret til hver femte 
indlæggelse. Til trods for at i hvert fald de bedst uddannede er klar over alkoholens 
skadelige virkninger, er de højtuddannede den gruppe, der har flest alkohol-problemer. 
http://www.berlingske.dk/danmark/veluddannede-drikker-mest 
 

Uddannelse og 
sundheds-
uddannelse er to 
forskellige ting 

Pointen er måske, at længerevarende uddannelse og ’uddannelse’ i sundhedsadfærd er to 
forskellige ting. 
  
Selv om vore sundhedsvaner får større og større betydning for både vores fritids- og 
arbejdsliv samt vores sidste leveår, så er sundhed nærmest ikke eksisterende på 
skoleskemaet. Et par timers gymnastik eller svømning om ugen er, hvad det bliver til - og 
selv de få timer er ikke forbundet med nogen nævneværdig lære om sundhedsadfærdens 
betydning for vores krop og liv. 
 

Uddannelse i 
sundhed virker - 
måske 

Det er kendt viden, at usunde sundhedsvaner grundlægges i barn- og ungdommen. Og at 
øget viden om sundhed – selv sent i ungdommen kan have betydning.  
 
Det har projektet, Fede tider, der begyndte på Sorø Akademi og har spredt sig til flere 
gymnasier, vist. Problemet er bare, at det her kun er de veluddannede, der bliver endnu 
klogere. 
http://www.emu.dk/gym/fag/id/uvm/fede_tider.html 
http://www.berlingske.dk/viden/succes-med-sund-livsstil-paa-skoleskemaet 
http://www.soroe.sundhedsprofiler.dk/projektbeskrivelse.php 
 
Selv om der har været flere folkeskole-projekter i tidens løb, er sundhed stadig et projekt-
fag. 
Tackling hed et projekt, der imellem 2004 og 2007 søgte at oplyse folkeskoleelever om 
problemer ved misbrug. Resultaterne var for insignifikante til at kunne kaldes en succes – 
muligvis fordi ikke alle elever på skolerne deltog. 
http://www.sst.dk/publ/publ2008/CFF/Tackling_uvmat/Evalsmfatn_tackling.pdf 
 

Kræver mere af Til trods for, at uddannelse altså har været kendt og brugt som mål for social ulighed i 
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patienten mindst 30 år, så er hverken lovgivning eller sundhedsindsatsen indrettet på det. 
  
I løbet af det seneste årti synes udviklingen nærmest at være gået den modsatte vej, hvis 
man deler indsatsen op i styrkelse af akutbehandling og styrkelse af 
forebyggelsesindsatser. (En større satsning på den rette forebyggelse må antages at skabe 
større lighed). 
  
Her er akutbehandling prioriteret stadig højere i kraft af kræftplaner, hjertepakker samt 
effektivitetsmålinger af hospitalsvæsnet og praksisdelen.  
  
De færreste vil benægte, at hospitalsvæsnet har ændret karakter fra et omsorgshospital til 
et funktionshospital, hvor al viderebehandling og opfølgning ud over den lægelige 
behandling er flyttet ud i kommunerne – fra genoptræning til rehabilitering.  
  
Man kan også sige, at ansvaret for patientens samlede helbred er blevet mere 
uigennemskueligt – og kræver mere af patienten. 
 
Det er også lige præcis det udtrykkene ’Den informerede patient’ og ’Ekspert-patienten’ 
forsøger at lægge op til. At vi selv skal tage styring med behandlingen af vores helbred og 
sygdomme. 
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 Kapitel 3: Det reelle sundhedsbehov 
 
Kriterier for 
fremtidens 
sundhed 

 
At sætte et mål for det reelle sundhedsbehov kræver, at der opstilles nogle mål for vor 
fremtidige helbredstilstand. 
Her kan man opstille tre kriterier.  
 

 1: At danskernes middellevetid kommer op på samme niveau, som lande vi normalt 
sammenligner os med. Middellevetiden er det nemmeste mål for en sammenligning af 
forskellige landes sundhedstilstand. 
 

 2: At danskernes indbyrdes middellevetid udjævnes, så de grupper med dårligste helbred 
når op på samme niveau som de grupper med bedste helbred.   
 

 3: At de ekstra leveår også er forbundet med højere livskvalitet. At folk ikke tilbringer de 
sidste 15 år af deres liv som sengeliggende og hostende fra en nedsat lungefunktion.   

 
 
 
 
 
Svært at indhente 
andre lande 

 
Ad 1: Danskernes middellevetid er et pænt stykke under lande, vi ellers sammenligner os 
med.  
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR124.pdf 
 
Regeringen har opstillet et mål om, at danskernes middellevetid skal vokse med 3 år inden 
år 2020. Mellem 1998 og 2008 voksede mænds middellevetid med 2,5 år, mens kvinders 
kun voksede med 2 år, så det kræver en gigantisk sundhedsindsats at nå regeringens mål. 
Hvis målet nås, så vil danskernes middellevetid dog stadig kun have nået det niveau, som 
Schweiz har i dag. 
 
De fleste landes middellevetid er igennem de seneste årtier vokset med 2 år per ti-år. Så 
selv om det vil lykkes at øge middellevetiden, er det sandsynligt, at vi stadig vil ligge 1 til 2 
år efter mange af de lande, vi sammenligner os med. 
 

Middellevetiden 
udvikler sig 
dårligst for 
lavtuddannede 

Ad 2: Ønsker man at nå målet om, at den danske middellevetid kommer på niveau med 
f.eks. Sveriges, så vil der være mest at hente ved at forbedre sundhedstilstanden for 
danskere med dårligst helbred.  
 
Men flere ting tyder på, at uligheden i middellevetiden er voksende. Blandt andet beskrevet 
i nedenstående rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/levetid_socialulighed_final.pdf 
 
Restlevetid for en 30-årig i hhv. 1995 og 2005 

Dårligt uddannede 
kvinder har fået 
mindst ud af, at vi 
lever længere  

 Mænd Kvinder 
 1995 2005 Ændring 1995 2005 Ændring 
Lavt 42,5 44,7 2,2 47,8 49,5 1,7 
Mellem 44,5 47,4 2,9 49,4 51,6 2,2 
Højt 46,7 49,5 2,7 50,2 52,8 2,5 
I alt 44,1 47,0 2,9 48,6 51,0 2,4  

 Mens de lavt uddannede mænd i en tiårs periode har haft en stigning på 2,2 år, har de veluddannede 
haft en stigning på 2,7-2,9 år. Altså har veluddannede mænd fået 0,5-0,7 år mere end lavt uddannede 
mænd. Forskellen for kvinder er endnu mere udtalt, så de allerbedst uddannede har fået 0,8 år 
længere middellevetid end de lavt uddannede. 

 En rapport fra 2008 uddyber ovenstående. 
http://sjp.sagepub.com/cgi/reprint/36/1/44 

  
Ad 3: For at kunne opgøre kvalitet i levetid har sundhedseksperter udviklet et begreb, som 
kaldes QALY-år, der er kvalitetsjustering af levetid i forhold til helbred.  
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Restlevetiden for en 30-årig i forhold til uddannelse i 2006. 
Køn Uddannelse Forventet restlevetid QALY - Kvalitetsjusteret restlevetid  
Mænd Højt 47,8 43,3 
 Mellem 45,5 40,3 
 Lavt 43,5 37,6 
 Alle 45,2 40,1 
Kvinder Højt 51,3 44,7 
 Mellem 50,4 42,3 
 Lavt 48,6 39,7 
 Alle 49,6 41,9 

Kilde: Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København: 
Statens Institut for Folkesundhed, 2006 
Ovenstående viser at lavtuddannede kvinder har fem år færre med et kvalitativt godt liv end 
højtuddannede kvinder.  
http://www.si-
folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/34_2006.aspx 
 
 
Forventet restlevetid, år med belastende sygdom og forventede 
kvalitetsjusterede leveår (QALY) for en 25-årig mand. 

  Forventet 
restlevetid (tab)  

År med belastende 
sygdom (ekstra)  

Forventet 
QALY (tab)  

QALY pr. 
leveåra  

Rygning      

Ikke rygere  53,6  11,6  48,5  n.a.  
Smårygere  48,5 (5,1)  13,5 (1,8)  43,1 (5,4)  1,06  
Storrygere  44,9 (8,7)  13,4 (1,7)  38,9 (9,6)  1,10  
Alkohol      
Under genstandsgrænse  52,2  13,0  47,0  n.a.  
Over genstandsgrænse  47,5 (4,7)  13,3 (0,3)  41,9 (5,1)  1,09  
Fysisk aktivitet      
Aktiv  53,2  11,5  48,6  n.a.  
Inaktiv  47,9 (5,3)  14,3 (2,8)  41,9 (6,7)  1,26  
Overvægt (BMI)      
Normal  50,7  13,9  45,1  n.a  
Moderat overvægt  50,7 (0,0)  12,5 (1,4)  45,6 (-0,5)  n.a.  
Svær overvægt  48,7 (2,0)  16,8 (2,9)  42,3 (2,8)  1,4   

 Kilde: Data i kolonne 1-3 fra Juel, Sørensen og Brønnum-Hansen (2006). Kolonne 4 angiver, hvor 
mange kvalitetsjusterede leveår man får, for hvert leveår man vinder. 
 
Ud fra QALY (Quality Adjusted Life Years) kan man med visse forbehold konstatere, at 
alkohol ikke har stor betydning for livskvaliteten i de år, man lever, men at man lever 
kortere – cirka 4,5 år - grundet alkohol. Læses sådan, at en mand, der drikker over 
genstandsgrænsen vil dø 4,7 år før, men kun vil have 0,3 år ekstra med alvorlig sygdom. 
Rygning har til gengæld stor betydning for både tabte leveår og kvaliteten i de færre år, 
man lever. 
 
En nærmere beskrivelse med opregning af QALY også for kvinder er beskrevet i 
Forebyggelseskommissionens betænkning. Se nedenstående uddrag 
http://sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/www.qaly.pdf 
 
Et lignende begreb er DALY - ”disability-adjusted life years” 

 
Mere motion og 
mindre rygning 

Alt i alt kan man konstatere, at hvis man ønsker at udligne den sociale ulighed samtidig 
med, at man øger middellevetiden, så vil det batte mest at sætte ind mod rygning og 
inaktivitet, som også er to af de områder, hvor uligheden i sundhedstilstanden er mest 
udtalt. 
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Hvis lavtuddannede røg og dyrkede motion på samme niveau som veluddannede, ville det 
formentlig kunne give 1 år ekstra på middellevetiden.  

 Kapitel 3.1: Sundhedsindsatsens reelle økonomi og prioriteter 
 
Prioritering af 
akutbehandling  

 
Det danske sundhedsvæsen har i årtier uden sammenligning prioriteret akutbehandling 
højest. 
Altså behandling af sygdomme og symptomer, der er opstået inden for et relativt kort 
tidsrum. 
Med det stigende fokus på effektivitet i sundhedsvæsnet er ikke-akut behandling blevet 
prioriteret endnu lavere og lagt ud i kommunalt regi, hvis overhovedet muligt. 
 
Forebyggelse fylder kun et par procent af de samlede sundhedsudgifter til trods for en 
erkendelse nærmest hele vejen rundt af, at forebyggelse er vejen til et billigere 
sundhedsvæsen og en stigning i middellevetiden i fremtiden. Og det er overladt til de 
enkelte kommuner og regioner at stå for forebyggelsen, ligesom de står for rehabilitering 
af patienter. 
 

Så meget bruges 
på forebyggelse 

Forebyggelse er dog mange ting. Selv om det af kommunernes budgetter fremgår at der 
kun bruges omkring en halv milliard på forebyggelses-initiativer, bruges mange andre 
penge på forebyggelse. Vaccinationer er f.eks at betragte som forebyggelse. Tandpleje er 
forebyggelse. Derudover eksisterer f. eks. en forebyggelsesfond på tre milliarder, der årligt 
uddeler ti procent til forebyggelsesinitiativer etc. 
 
Den samlede forebyggelsesindsats er beskrevet i forebyggelseskommisionens rapports 
kapitel 4. Se nedenstående link.  
http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/offentlig_forebyggelsesindsats.pdf 
 

 Dertil kommer, at kommunal syge- og ældrepleje har indbyggede forebyggelsesfunktioner, 
der ikke i statistikkerne kan opgøres separat. 
 

Rod i tallene i 
forhold til andre 
lande 

Sammenligner vi de danske sundhedsudgifter med lande omkring os, så bliver det endnu 
sværere, fordi Danmark medtager en række udgifter – til for eksempel hjemmepleje - på 
ældreområdet i de tal, der sendes til OECD, hvilket får de danske tal til at se mere 
rosenrøde ud end reelt. 
Dansk Sundhedsinstitut har i juni 2010 udgivet en rapport om blandt andet dette emne. 
http://www.dsi.dk/Publikationer/Publikationer/2010/OekonomiOgStyring/Oekonomi_og_sty
ring.pdf 
 
Dertil kommer, at regeringen har ændret konteringsmetoden fra 2003, så danske 
sundhedsudgifter forekommer 4 mia. kr. højere end årene før. Og udviklingen i Danmarks 
sundhedsudgifter i forhold til BNP muligvis forekommer større end reelt. 
 
Direktør for Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard har skrevet et indlæg om regeringens 
forhold til sundhedsstatistik: 
http://politiken.dk/debat/analyse/article942731.ece 
 
 
Sundhedsudgifterne er således spredt ud på en række aktører, der gør det svært at skabe 
et samlet overblik. 
Sundhedsministeriets rapport ”Det danske sundhedsvæsen i et nationalt perspektiv” fra 
2009 giver dog et totaloverblik over samfundets sundhedsøkonomi for 1999 – 2008. 
Tallene er dog i visse sammenhænge uigennemskuelige. 
http://www.sum.dk/Arbejdsomraader/Sundhedspersonale/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2009/nat-perspektiv.ashx 
 
Andre oversigter over økonomi i regioner og kommuner 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=OFF23&PLanguage=0 
http://www.regioner.dk/Sundhed/~/media/Filer/Sundhed/Udgifter%20og%20aktiviteter%20på%20pra
ksisområdet.ashx 
 
Nedenstående er et forsøg på at opgøre fordelingen af de reelle udgifter til behandling af sygdom.  
Det er dog næppe et fuldstændigt dækkende billede af udgifterne, da for eksempel ældrepleje har 
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indbyggede behandlings- og forebyggelsesfunktioner indbygget. I den forstand skal nedenstående 
måske kun ses som et skematisk overblik over udgifterne. 

 Regionale, kommunale og private sundhedsudgifter - 2009 
 Sektorer  Mia. kr. 

Regionale sundhedsudgifter   (* 1)  90,7 
- Sygehusvæsen  63,4 
- Behandlingspsykiatrien -  6,4 
- Praksissektoren (* 2) Alm. læger 7,13 

Speciallæger 2,89 
Tandlæger 1,41 
Fysioterapeuter 1,02 
Øvrige 0,80  

 
 
 
 

13,3 
- Medicintilskud   7,7 
Kommunale sundhedsudgifter (* 3)  15,9 
- Medfinansiering af sundhedsvæsnet  4.62.81 10,3 
- Kommunal tandpleje 4.62.85 2,0 
- Genoptræning 4.62.82 1,7 
- Sundhedsfremme og forebyggelse 4.62.88 0,5 
- Kommunale sundhedstjenester 4.62.89 0,9 
- Andre sundhedsudgifter 4.62.90 0,5 
Private sundhedsudgifter (* 4) (tal for 2008) 21,8 
- Medicin, vitaminer, etc. - 6,2 
- Briller, høreapparater - 3,5 
- Læge, tandlæge etc. - 8,7 
- Privathospitaler, sanatorier etc. - 3,3 
Samlede sundhedsudgifter  128,0  

 
 Kilder: Danske Regioner, Danmarks Statistik 

Ad 1: Budgetterede sundhedsudgifter 2009 fra Danske Regioner 
http://regioner.dk/Økonomi/Udgifter%20og%20finansiering/Budget.aspx 
Budget 2009: 
http://regioner.dk/Økonomi/Udgifter%20og%20finansiering/~/media/Filer/Økonomi/budgetter%20og
%20regnskaber/Budget%202009.ashx (excell) 
 
Ad 2: Udviklingen i udgifter for praksissektoren opgjort for Danske regioner 
http://www.regioner.dk/Sundhed/~/media/Filer/Sundhed/Udgifter%20og%20aktiviteter%20på%20pra
ksisområdet.ashx 
 
Ad 3: Tallene er udtræk af Danmarks Statistiks – Statistikbankens - opgørelse af kommunale 
regnskaber for 2009 under offentlige finanser – REGK31. Tallene refererer til funktionsnummer. 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 
 
 
Ad 4: Udtræk af Danmarks Statistiks – Statistikbankens - overblik over privat forbrug under 
Nationalregnskab, betalings- og kapitalbalance  - Årligt nationalregnskab - NAT05. Tallene er fra 2008. 
Funktionsnumre 60 – 6300. Tallene for 2009 er ikke opgjort enkeltvis, men kun opgjort samlet til en 
værdi af 22.3 milliarder. 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 
 
 

  
  
 Kapitel 3.2: Hvem bruger sundhedsvæsnet 

 
Som allerede beskrevet bruger de lavt uddannede sundhedsvæsnet væsentligt oftere end 
de veluddannede. Men uligheden viser sig også på mange andre niveauer.  
 
Kvinder går oftere til læge end mænd. 
Etniske danskere går oftere til læge end andre etniske grupper. 
Københavnere går oftere til læge end vestjyder. 
Pædagoger går oftere til læge end lærere. 
Nordsjællændere går oftere til speciallæge end vestjyder. 
Arbejdsløse og førtidspensionister går oftere til læge end folk i arbejde. 
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Arbejdsløse går sjældnere til tandlæge end folk i arbejde. 
 
 

 Kapitel 3.3: Fremtidens behov for sundhedsindsats 
 
Regeringen har opstillet dens ønsker til udviklingen i danskernes sundhed. Først og 
fremmest udtrykt i ønsket om, at middellevetiden stiger med 3 år inden 2020.  
 
Afhængig af øjnene, der ser, kan det udlægges som en ambitiøs plan. 
 
Middellevetiden stiger gennemsnitligt med et år hvert 4. – 5. år. Sådan har det været i 
Danmark over de seneste 20 år og det samme i mange af de lande, vi ellers sammenligner 
os med.  
 
Udviklingen i middellevetid fra 2000-2008 

Middellevetid i Danmark 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Hele landet 76,9 76,9 77,2 77,5 77,9 78,2 78,3 78,5 78,7 
Kilde: www.mortality.org og Danmarks Statistik 
 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR124.pdf 
 
At lægge endnu et år til middellevetiden over en ti-års periode kan således opfattes som 
ambitiøst, men i sammenligning med mange lande omkring os, vil det i bedste fald kun 
bringe os op på niveau. 
 
Derudover er danskernes rygevaner ændret drastisk over de seneste 3-4 år, efter at 
rygning indendørs er blevet forbudt eller ildeset. Så spørgsmålet er, hvornår man reelt 
opfatter stigningen i middellevetiden fra og til. Er det fra 2008 – hvorfra den sidst kendte 
statistik over middellevetid stammer - vil middellevetiden formentlig normalt være steget 3 
år inden 2020. Er det fra 2010, kan den ønskede stigning måske vise sig kun at være på et 
halvt år ud over den normale stigning. 
 
Og det kan måske forklare, at regeringen ifølge både Forebyggelseskommissionens 
formand og vismændenes rapport fra 2009 ikke forfølger sit mål med tilstrækkelig styrke. 
Stigningen kommer måske af sig selv. 
 
Regeringens handlingsplan for at bedre danskernes middellevetid har nemlig nærmest 
undladt at inddrage de mest effektive af Forebyggelseskommissionens forslag. 
Det er: 
-  meget højere afgifter på cigaretter 
-  meget højere afgifter på alkohol 
-  aldersgrænse for køb af alkohol hæves til 18 år 
-  meget højere afgifter på mættet fedt 
-  meget højere afgifter på sukker 
-  differentieret moms på sunde madvarer 
http://sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/forebyggelseskommissionen__anbefalinger.
pdf 
 
Årsagen kan delvist findes i skatteminister Troels Lund Poulsens udtalelse i forbindelse med 
folkesundhedspakken fremlagt 5. maj 2010: 
Det har været vigtigt for mig, at især unge i mindre omfang vil begynde at ryge og drikke. 
Vi er gået så langt som overhovedet forsvarligt med at øge tobaksafgifterne. Analyserne 
viser, at afgiftsforhøjelser derudover vil føre til provenutab og voldsom vækst i smugleri og 
grænsehandel. 
http://www.skm.dk/presse/pressemeddelelser/ministeren/8140.html 
 
Man kan selvfølgelig filosofere over ministerens valg mellem forbedringen i 
sundhedstilstanden og frygten for mistede indtægter, men forskellen for udviklingen i 
middellevetiden mellem regeringens milde folkesundhedspakke og 
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Forebyggelseskommissionens forslag kan muligvis måles i halvandet års længere 
middellevetid. Det er dog et regnestykke med mange ubekendte.  
Anbefalingerne fra Forebyggelseskommisionen, som regeringen ikke har medtaget i sin 
Folkesundhedspakke, vil indebære følgende forlængelser af middellevetiden: 

  
 Livsforlængelse i måneder Regeringsinitiativer 

Afgiftsfordobling på alkohol 1 Regeringen har kun øget 
afgiften på alkohol-
sodavand og cider 

Afgiftsfordobling på tobak 
20 stk.s pris på 50 kr. 

 
3 

Regeringen har øget afgif-
ten med 5 kr. per 20 stk. 

Totalforbud mod indendørs 
rygning 

 
6 

En del af gevinsten er 
allerede vundet med 
nuværende forbud 

Gratis/lettere adgang til 
rygestopkurser 

 
6 

 

Gevinsterne ved de mulige afgiftsændringer for kost er for beskedne til at kunne måles. EU sætter 
f.eks. grænser for omfanget af differentiering i moms. 
Effekten af lettere/gratis adgang til motion kan kommissionen heller ikke opgøre i livsforlængelse. 
 
Oversigt over initiativer i regeringens sundhedspakke 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-
%20dokumenter/Sundhedspakken09/handout7.ashx 
 
Oversigt over Forebyggelseskommisionens anbefalinger 
http://sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/forebyggelseskommissionen__anbefalinger.pdf 
 
 
 

 Middellevetiden er dog et mål for danskernes generelle sundhedstilstand, der ikke afslører 
kvaliteten af livslængden. 
 
Hundredetusinder af danskere lever i årevis med mere eller mindre alvorlig sygdom, og i de 
næste ti-år vil antallet af ældre - og syge - danskere stige relativt eksplosivt. 
 
Et arbejdspapir fra det Økonomiske råd i 2010 forsøger at redegøre for det reelle 
økonomiske behov i forhold til befolkningens middellevetidsudvikling. 
http://www.dors.dk/graphics/Synkron-
Library/Publikationer/Arbejdspapirer/Working_paper_2010_2.pdf 
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 Kapitel 4: Ulighed i behandlingen 
 
Mens ulighed i sundhedstilstanden er veldokumenteret, er dokumentationen for ulighed i 
behandlingen præget af få videnskabelige undersøgelser samt en række indikerende 
analyser /rapporter og spørgeskemaundersøgelser. 
 
I realiteten findes kun tre-fire videnskabeligt udførte undersøgelser indenfor det seneste 
årti. Altså undersøgelser, hvor man har registreret patienters sociale forhold og uddannelse 
og fulgt deres behandlingsforløb og helbredelse baseret på tal indhentet i første årti i dette 
århundrede. 
 
Til gengæld findes adskillige indikerende undersøgelser, hvor man ser på adgang til 
behandling, dødelighed, middellevetid, behandlingsresultater i forhold til geografi og 
demografi etc. 
 
Dertil kommer spørgeskemaundersøgelser, hvor man ikke har adgang til sundhedsdata, og 
svarfrekvensen kan have indflydelse på resultatet. 
 
 

 Kapitel 4.1: Ulighed i adgang til sundhedsvæsnet 
 
Færre og færre 
praktiserende 
læger 

 
Indgangen til det danske sygehusvæsen går enten kommunernes sundhedscentre eller 
gennem de alment praktiserende læger, der på baggrund af samtale med, kendskab til og 
undersøgelse af patienten kan vælge at henvise videre i systemet. Enten til en speciallæge 
eller til et sygehus. 
 
Kommunerne er i forbindelse med strukturreformen i 2007 blevet pålagt at stå for den 
sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Mange kommuner har valgt at styrke 
indsatsen ved at bygge sundhedscentre, der tilbyder alt lige fra rygestopkurser, 
helbredstjek og motionslokaler til madlære. 
 
Ifølge den sidste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen har dog kun 52 af landets 98 kommuner 
oprettet sundhedscentre. 
 
I de fleste tilfælde er den første kontakt således oftest en konsultation hos den alment 
praktiserende læge. 
 
I de seneste år er antallet af praktiserende læger faldet i takt med, at lægerne går på 
pension. Især i det, der nu betegnes som udkants-Danmark, men også i socialt belastede 
områder/kommuner på den københavnske vestegn, Vollsmose etc.. 
 
Lægemiddelindustriens forening (LiF) har lavet dette kort i 2007, som viser antal 
indbyggere pr. læge pr. kommune i 2007. Selv om det kun tjener som illustration, gælder 
tallene i grove træk stadig. 
 
I Ishøj kommune har indbyggerne adgang til halvt så mange læger, som indbyggerne i 
Hørsholm, kun 40 kilometer nordligere. 
http://www.lifdk.dk/sw31740.asp 
Ishøj er en kommune med mange indvandrere og ufaglærte indbyggere, der typisk går til 
læge 11,3 gange årligt, mens danskere med en længerevarende uddannelse – altså mere 
typiske Hørsholm-borgere - kun går til læge 6,4 gange årligt. 
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Klik på kortet for at se det større – åbner i nyt browservindue. 
 

 Antal besøg hos praktiserende læge pr. borger i forhold til 
uddannelse.   

 

  
 Kilde: Rapport fra  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2009 

http://www.ae.dk/files/AE_Social-ulighed-i-sundhed.pdf 
 
 
De praktiserende læger tjener ca. 105 kr. per patient, hvorved de tilskyndes til at klare en 
patient på 10-15 minutter for at opnå det, der stadig opfattes som en relativt beskeden 
timeløn (der både skal dække lægesekretær og husleje).  
 
Da det er relativt nemt at regne ud, hvor mange patienter man kan håndtere som læge, er 
der mange læger, som lukker for tilgang. 
 
Sidste år konstaterede Ishøjs borgmester, at 5.000 Ishøj-borgere ikke kunne få en egen 
læge, som kunne tilbyde en fornuftig ventetid. 
I dag har kun 3 læger i Ishøj åbent for tilgang af nye patienter. Den ene af lægerne er del 
af lægehuset Ishøj Centerpraksis, der har plads til tre læger, men i øjeblikket er der kun en 
læge i lægehuset. 
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Dertil kommer, at ingen af de tre læger er kvinder, hvilket formentligt kan opfattes som et 
problem af blandt andre muslimske indvandrerkvinder. 
 
DR har i april 2010 indsamlet tal fra Danske Regioner og Praktiserende Lægers 
Organisation, PLO, der viser, at mindst 2000 danskere på landsplan mangler en fast 
praktiserende læge. Problemet rammer hovedsageligt de vest- og nordjyske kommuner 
samt andre udkantsområder og en række vestegnskommuner.  
 
DR har lavet et kort, der viser kommuner, hvor borgmestrene mener, at det er svært at 
tiltrække læger. 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/04/30/164816.htm 
Berlingske Tidende har dertil samlet en oversigt over samtlige praktiserende læger, der 
giver et overblik over den gennemsnitlige lægemangel pr. kommune.  
 
Adskillige kommuner er – som resultat af lægemanglen - begyndt at opføre sundhedshuse, 
hvor flere læger er samlet og deles om udgifter til lægesekretærer, røntgensygeplejerske 
etc. 
Sundhedshuse skal ikke forveksles med sundhedscentrene, der som sagt er mere 
forebyggende i deres karakter. 
 

  
Henviser oftere 
højtuddannede til 
speciallæge – mens 
lavtuddannede 
henvises til 
hospital 

En undersøgelse af praktiserende lægers henvisninger af patienter i 2006 viste, at lægerne 
har en tendens til at henvise flere højtuddannede til specialist, mens de lavtuddannede  
oftere henvises til hospital. 
 
Til gengæld henvises arbejdsløse og bistandsmodtagere meget oftere til 
hospitalsindlæggelse. 
 
Henvisning i procent fra praktiserende læge til speciallæge, ambulatorium eller 
indlæggelse fordelt på forskellige socioøkonomiske grupper 

 Henvisning til  Speciallæge Ambu-behand. Hospitalindlæggel. 

Socioøkonomiske variabler   Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Høj familieindkomst  23.9  7.0  12.8  5.9  11.1  6.2  
Videreuddannede 9.8  0.9  5.4  1.7  4.7  2.1  

Total antal for nedenstående 1.3  1.1  5.7  4.2  22.8  21.0  
Selvstændige  0.4  0.1  1.8  1.7  0.2  0.1  
Lønmodtagere  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  

Arbejdsløse  0.7  0.9  0.1  0.1  5.2  5.3  
Overførselsindkomst  0.2  0.1  3.8  2.4  17.3  15.3  

 Kilde: T.H. Sørensen et al. / Health Policy – 2009 

http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/praktiserendes_henvisninger.pdf 
 
Nej= Ikke justeret for adgang til speciallæger  
Ja= Justeret for adgang til speciallæger  
Tabellen viser procenttal per 100 personer, der henvises til enten speciallæge, hospitalsbehandling 
(out-patient care) eller hospitalsindlæggelse (in-patient care). 
 

Rådgiver oftere 
højtuddannede om 
stress og kost 

Andre undersøgelser tyder på, at almene praksislæger tenderer til oftere at give 
sundhedsfremmende råd til højereuddannede end lavtuddannede. Om f.eks. stress og kost. 
Se blandt andet denne online-undersøgelse fra region Midt om lægers råd. 
 
http://www.centerforfolkesundhed.dk/files/Sundhed/Folkesundhed/Sundhedsfremme%20Å
rhus/HVORDAN%20HAR%20DU%20DET/Hvordan%20har%20du%20det-
%20ONLINE%202007/Online%20nr%203%20-
%20Praktiserende%20lægers%20rådgivning%20om%20sundhedsvaner.pdf 
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 Kapitel 4.2: Ulighed grundet fradragsret for sundhedsforsikringer 

 
Den største anstødssten i opfattelsen af den lige ret til behandling har i de seneste år 
været sundhedsforsikringerne. 
 
Siden 2002 har en million danskere fået en lettere adgang til behandling og andre 
sundhedsydelser i kraft af firmategnede sundhedsforsikringer. 
 
Sundhedsforsikringerne er eksploderet i omfang, siden regeringen indførte et fradrag for 
firmaer, der gav deres medarbejdere en forsikring mod sygdom. I lovens forudsætninger 
forventedes det, at antallet af firmaforsikrede medarbejdere ville vokse fra 100.000 til 
150.000 personer, men i det forløbne lille ti-år er tallet ti-doblet, så mindst en femtedel af 
den danske befolkning har en umiddelbar lettere adgang til visse sundhedsydelser. En 
million danskere har en sundhedsforsikring. 
 
Forsikringerne dækker et bredt spektrum af ydelser lige fra forebyggende motion og 
rygeafvænningskurser over forundersøgelser af arbejdsrelaterede eller 
arbejdsbegrænsende skader til genoptræning og fysioterapi. Skåret ind til benet kan man 
sige, at hvis lægen har henvist en medarbejder, og sygdommen har betydning for 
arbejdsindsatsen eller er resultat af arbejdet, dækker forsikringen. 
 

 I bemærkningerne til loven fremgår, at hovedformålene bag fradragsretten for 
sundhedsforsikringerne er, at de skal medvirke til at øge firmaernes sociale ansvar over for 
deres medarbejdere, at sikre stabilitet på arbejdspladsen og at nedbringe ventelister i det 
offentlige sundhedsvæsen. 
 
Om de to første formål bliver opfyldt ligger uden for denne analyses præmisser, men de 
samfundsøkonomiske gevinster i form af nedbringelse af ventelister og ventetider er af 
afgørende vigtighed for den lette og lige adgang til behandling for den del af befolkningen, 
der ikke er dækket af en privat sundhedsforsikring. 
 
Hvis man kan hævde, at de private sundhedsforsikringer ikke har haft en gavnlig virkning 
eller måske ligefrem en negativ indvirkning på ventelister i det offentlige sundhedsvæsen, 
så kan man hævde, at fradragsretten – og dermed staten – fremmer en ulige ret til 
sundhedsydelser. Og dermed overtræder selve formålet med sundhedsloven. 
 

Vanskelig 
venteliste-
beregning 

Men kan man rent faktisk konstatere, at fradragsretten og den medfølgende mulighed for 
visse grupper af danskere til at opnå en hurtig behandling, også medfører en hurtigere 
behandling i det offentlige sundhedsvæsen for danskere uden en privat forsikring. 
 
Det er naturligvis et regnestykke med mange ubekendte. Først og fremmest er ventelister 
påvirket af flere faktorer som f.eks. nye behandlingsmetoder, der giver nye muligheder og 
dermed måske medfører større patientsøgning. Dertil kommer, at ventelister er påvirket af, 
om der er tilstrækkelig arbejdskraft – læger og sygeplejersker. Desuden kan ventelister for 
forundersøgelser påvirke ventelister andre steder i behandlingsforløbet. 
 
 

Veluddannede 
udnytter det 
udvidede frie 
sygehusvalg 

De private sundhedsforsikringer blev også indført for at styrke konkurrencen på 
hospitalsområdet, hvilket er en vigtig hjørnesten i det udvidede fri sygehusvalg, der giver 
patienterne mulighed for at søge behandling på private sygehuse, hvis ventetiden 
overstiger en måned. 
 

 I en rapport fra vismændene i efteråret 2009 viser en undersøgelse af patienters 
udnyttelse af det frie sygehusvalg, at det hovedsageligt er veluddannede og socialt 
velstående der udnytter muligheden.   
 
Kun 13 % af de berettigede benyttede i 2007 muligheden.  Altså hvis en patient havde ret 
til at gå til et privathospital, fordi ventetiden var over en måned på en behandling, så var 
det kun ca. 1 ud af 8, der benyttede den mulighed.  
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Og de var så hovedsageligt veluddannede, yngre og velstående personer.  
 
Se tabel over udnyttelse af det udvidede frie sygehusvalg i vismændenes rapport side 260-
261 og side 292. 
http://www.dors.dk/graphics/Synkron-
Library/Publikationer/Rapporter/Efter%E5r%202009/Trykt%20rapport/Kapitel%20II.pdf 
 
Procentvis antal behandlede på privathospitaler betalt af det offentlige - 2007 

 
Kilde: AE’s rapport om deltagelse i sundhedsforsikringer - 2008 
http://ae.dk/files/sundhedsforsikring.pdf 
 
Procentvis antal behandlede på privathospitaler betalt via sundhedsforsikring - 
2007 
 

 
Kilde: AE’s rapport om deltagelse i sundhedsforsikringer - 2008 
http://ae.dk/files/sundhedsforsikring.pdf 
 

Medicinske 
patienter måske 
ofre for det 
udvidede frie 
sygehusvalg 

Regionerne lavede i 2008 en opgørelse over det offentliges forbrug af privathospitaler, 
hvoraf det fremgik at:  
 

Det udvidede frie sygehusvalg tilgodeser primært lettere kirurgiske patienter, 
hvilket kan skabe ulighed i sygehusvæsenet, fordi det går ud over de tungere 
medicinske patienter. Dette kan ses i, at de private sygehuse primært har 
opereret ortopædkirurgiske patienter især knæ, hofter og rygoperationer, og 
patienter med grå stær og andre øjenlidelser. Disse ydelser tegner sig for ca. 60 
pct. af de private sygehuses omsætning. 

 
 http://regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2008/April/~/media/migration%20folder/upload/publik

ationer/sundhed/offentligprivat.pdf.ashx 
 
Værdi af de private sygehuses aktivitet (kr.) for udvalgte ydelser i forbindelse 
med det udvidede frie sygehusvalg 2006 - 2007. 

 Behandling 2006 2007 Vækst 

Operation for diskusprolaps  35.474.047 43.737.076 23,3% 
Hofte alloplastik  11.692.575 19.298.404 65,0% 
Knæ alloplastik  16.210.632 35.679.174 120,1% 
Operation for grå stær  15.966.766 28.558.110 78,9% 
Mr-skanninger  38.763.486 44.852.046 15,7% 
    

 Kilde: Danske Regioner 
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Penge til private 
sygehuse går fra 
behandling af  
patienter i det 
offentlige. 

 
Undersøgelsen konstaterede dengang en stigning i de offentlige sygehuses pengestrøm til 
de private på 60 % til et samlet beløb på 474 mio. til 763 mio. kr. 
Siden er tallet vokset til over en milliard kr. 
 
De private sygehuses andel af den offentlige behandling er stigende. 
I et væsen med begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer er dette 
problematisk. Hver en krone eller medarbejder, som overgår til de private sygehuse, går 
fra offentlige sygehusvæsen, og dermed fra behandling af de øvrige patienter. 
 

Ingen beviser for 
at ventelister er 
påvirket – men det 
var meningen 

I sig selv kan man næppe dokumentere, at sundhedsforsikringerne har påvirket 
ventelisterne enten positivt eller negativt.  
Dansk Sundhedsinstitut har i et notat udarbejdet for LO i februar 2010 ikke fundet meget 
belæg for at hævde, at ventetiderne er faldet grundet fradraget. 
 
http://www.dsi.dk/Publikationer/Publikationer/2010/PrivateSundhedsforsikringer/PrivateSun
dhedsforsikringer.pdf 
 
 
 
 

For lidt viden om 
de private 
sygehuses 
betydning 

Adskillige andre rapporter har forsøgt at redegøre for de private sygehuses indflydelse på 
danskernes behandlingsmuligheder, men som nedenstående rapport næsten i hvert afsnit 
starter med at konkludere, er der for lidt statistisk materiale til at drage konklusioner. 
 
Dansk SundhedsInstituts rapport om Privat/offentligt samspil 
http://www.dsi.dk/publikationer/Publikationer/2009/Privat_Offentligt_Samspil/Sammenfatni
ngPrivOffSamspil.pdf 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rapport om offentlige tilskud til privathospitaler – 2007 
http://www.ae.dk/files/AE-offentligt-tilskud-til-private-sygehuse.pdf 
 
Copenhageneconomics analyse af sundhedsforsikringers indflydelse på velfærdssamfundet 
- oktober 2008 for Forsikring & Pension 
http://www.forsikringogpension.dk/Analyser/Documents/Sundhedsforsikringer%20final%20
version%20101008%20(2).pdf 
 
Fordeling af erstatninger for sundhedsforsikringer foretaget af Forsikring & Pension 
http://www.forsikringogpension.dk/statistik/forsikring/erstatninger/sider/sundhedsforsikring
fordelingaferstatninger.aspx 
http://www.forsikringogpension.dk/statistik/forsikring/antal/Documents/Sundhedsforsikring
%20-
%20Antal%20forsikrede%20fordelt%20på%20ordninger/Sundhedsforsikringer_2008_xls.xl
s 

  
 Kapitel 4.3: Ulighed i behandlingsresultater i sundhedsvæsnet 

 
Katastrofal mangel 
på viden om 
sundhedsvæsnets 
håndtering af  
sociale grupper 

Antallet af undersøgelser af behandlingseffekten af definerede sygdomme set i forhold til 
socioøkonomiske forhold, køn, uddannelse eller etnicitet er som sagt begrænsede. 
 
Adskillige af de sundhedseksperter, der beskæftiger sig med området, beklager sig over 
manglen. 
 

Der er en nærmest katastrofal mangel på systematisk viden om, hvorledes vort 
sundhedsvæsen håndterer diagnostik, behandling og rehabilitering for de forskellige sociale 
grupper i samfundet.  Den foreliggende viden må karakteriseres som fragmentarisk. Mangel 
på en sådan systematisk viden må uvilkårligt komme til at præge dansk 
sundhedsplanlægning. 

 
Citat af Finn Kamper Jørgensen, læge og fhv. direktør f. Statens Institut for Folkesundhed 
og Jeppe Nørgaard Rasmussen, læge ph.d.  
Fra deres kapitel ’Ulighed i behandling’ i bogen ’Den tunge ende’ - om ulighederne i den 
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danske sundhed 
 
Af de seneste ti års undersøgelser er de fleste baseret på tal tilbage fra 1990´erne og de 
første år af dette århundrede. 
 
I det følgende vil vi opridse de væsentligste resultater fra de 5-7 nyeste undersøgelser, der 
antyder en form for ulighed i behandlingen. Kendetegnende for alle rapporterne er dog, at 
ingen af dem på nogen måde kan dokumentere, at det er væsentlige forskelle i 
behandlingen, der er årsag til forskelle eller uligheder i resultatet af behandlingen. Det kan 
lige så godt være andre årsager – såsom et generelt dårligere helbred hos lavere 
uddannede, der medfører et dårligere behandlingsresultat. 
 
 

 Kapitel 4.3.1: Evidensbaserede rapporter 
 

Veluddannede 
kvinder med 
brystkræft har 
bedre overlevelses-
chancer 

1: En undersøgelse af behandlingen af kvinder med brystkræft mellem 1983 og 1999 viser, 
at der er en tendens til, at kvinder med højere uddannelse har en bedre helbredschance 
end kvinder med lavere uddannelsesniveau. 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/114300811/PDFSTART 
OBS: Linket skal måske besøges to gange, da det i første omgang går til en error-page. 
 

Lavtuddannede 
udsat for flere 
forsinkelser i 
behandlingen af 
kræft 

2: En undersøgelse – Århus-undersøgelsen - af forsinkelser i behandlingen af 
kræftpatienter indlagt mellem 2004 og 2005 viser ligeledes, at der sker en forsinkelse på 
forskellige trin i behandlingen af mænd og lavtuddannede. Publiceret i 2008. 
http://folkesundhed.au.dk/fileadmin/www.folkesundhed.au.dk//forskningsenheden_for_alm
en_praksis/publikationer/udgivelser/afhandlinger/cd.pdf 
 
De mest signifikante resultater af undersøgelsen er, at kvinder med en stor 
husstandsformue har en betydeligt mindre forsinkelse hos den praktiserende læge end 
kvinder med mindre eller ingen formue. 
 
Ud af 116 kvinder med en større formue oplevede kun 1 person (0,9 %) en større 
forsinkelse. 
Ud af 313 kvinder med en mindre formue oplevede 30 personer (9,6 %) en større 
forsinkelse. 
 
Uddannelsen synes også at have en afgørende indflydelse på de praktiserende lægers 
forsinkelse af diagnose. 
 
Procentvist antal patienter, der oplevede en større forsinkelse i forhold til 
uddannelse 2004-2005. 
 

 

 
 Ud af 133 patienter med en videregående uddannelse over 3 år oplevede 5 personer (3.7 

%) en større forsinkelse. 
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Ud af 234 patienter med en videregående uddannelse under 3 år oplevede 35 personer (15 
%) en større forsinkelse. 
Ud af 65 patienter uden  nogen videregående uddannelse oplevede 12 personer (18,5 %) 
en større forsinkelse. 
 

Førtidspension 
fører til druk - eller 
omvendt 

3: En socioøkonomisk undersøgelse af overlevelsesraten for patienter med skrumpelever 
indlagt mellem 1999 og 2001 viste, at patienter på førtidspension og ugifte personer havde 
en højere dødelighed. Der kunne ikke findes sammenhænge af socioøkonomiske årsager. 
Rapport fra 2009 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2688507/?tool=pmcentrez&report=abstract 
 

  
Nyeste tal og 
undersøgelse viser 
store sociale 
forskelle – men 
ikke ulighed i 
behandlingen 

4: Betydningen af socioøkonomisk status for resultatet af tarmkræftbehandling er titlen på 
en undersøgelse af 7160 patienter, der blev behandlet for tarmkræft mellem 2001 og 2004. 
Undersøgelse publiceret i 2009. 
http://www.ejcancer.info/article/S0959-8049(08)00956-8/abstract 
 
Undersøgelsen viser store sociale forskelle i resultaterne af tarmkræftbehandling, der både 
er afhængig af uddannelse, indkomst og boligforhold – forhold som nok i forvejen hænger 
sammen. 
 
Eksempelvis i dødeligheden inden for 30 dage efter behandling, hvor forskellige niveauer i 
uddannelse synes at spille ind.  
 
6,4 % (174) af de dårligst uddannede (2731) døde inden for 30 dage. 
4,1 % (132) af de mellemuddannede (3217) døde inden for 30 dage. 
3.0 % (37) af de højtuddannede (1213) døde inden for 30 dage. 
 

 Procentvis antal døde inden 30 dage efter tarmkræftbehandling i forhold til 
uddannelsesniveau. 2001-2004 

 

 
 Forklaring: 6,4 % af lavtuddannede i tarmkræftbehandling døde inden for 30 dage.93, 6 % 

overlevede. 
  
Tendens til at 
veluddannede 
oftere får bypass 
og ballonudvidelser 

5. En undersøgelse af socioøkonomiske faktorer i forbindelse med bypass- og ballon-
udvidelse i forbindelse med blodpropper viser en klar sammenhæng mellem både indkomst 
og uddannelsesniveau for årene 1996 – 2004 – dog også afhængigt af, om der var tale om 
akutte eller planlagte operationer. 
http://www.springerlink.com/content/ym16789j041482kk/ 
http://www.si-
folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/15_2008.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
Procentvis antal personer, der har fået en bypass/balloudvidelse i tre perioder i 
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forhold til indkomst og uddannelse. 
 

 
  

Ovenstående viser en reduceret forskel i uddannelsesuligheden for bypass eller ballonudvidelse 
indenfor 6 måneder efter blodprop (%). Der synes dog stadig at være en ulighed i forhold til indkomst. 
Læses sådan: I 1996-1998 fik 22,5 procent af personer med en høj uddannelse en 
bypass/ballonudvidelse inden for seks måneder efter at de havde fået en blodprop. Kun 16,7 procent 
af personer med lav uddannelse fik en bypass/ballonudvidelse. Procentuelt er forskellen på de to 
grupper cirka 25 procent. I årene 2002-2004 er den procentuelle forskel meget mindre. Antallet af 
bypass og ballonudvidelser er i den mellemliggende periode 3-4-doblet. 

  
Hjerteforeningen har samlet en oversigt over undersøgelser, der beskæftiger sig med 
forskelle og uligheder samt anden statistik i forbindelse med hjertesygdomme. 
Hjertestatistik – Fokus på køn og sociale forskelle. Rapporten viser, at lavere uddannede og 
mænd har en tendens til at komme dårligere igennem behandlingsforløbet. Heri angives for 
eksempel også store uligheder i antallet af ballonudvidelser og bypass-operationer 
afhængig af uddannelse og indkomst.  
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/hjertestatistik_2008_m_rett_jan09.pdf 
 
Antal yngre mænd (35-64 år), der fik udført en invasiv behandling. 2005. Antal 
pr. 100.000 

 

              
 Kilde: Hjerteforeningen 
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Kvinder bliver 
underbehandlet  
for hjertesygdom 

6: Statens Inst. For Folkesundhed udgav i 2009 en rapport om forskelle i behandlingen i 
forbindelse med blodpropper, der viste, at kvinder blev behandlet 20 % sjældnere end 
mænd. Kun 64 % fik tilbudt en såkaldt koronararteriografi (kag), mens tallet for mænd var 
78 %. Af de kvinder, der fik en kag, er det kun 66 %, der får en såkaldt revaskulariserende 
behandling med ballonudvidelse eller en bypassoperation af de forsnævrede kranspulsårer. 
81 % af mændene får ballonudvidelse eller bypass. 
 

  
Forskel mellem 
mænd og kvinders 
sandsynllighed for 
at få lavet en omfat-
tende hjerte-
undersøgelse inden 
for  60 dage. 

 

Rapporten er baseret på en undersøgelse af cirka 26.000 danske hjertepatienter mellem 2005 og 
2007. 
http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/kvindershjerter.pdf 
 

Undersøgelsen beskæftiger sig ikke med socioøkonomiske uligheder i behandlingen, 
ligesom den ikke er i stand til at forklare de relativt markante forskelle. Et argument er at 
kvinders årer er tyndere og skrøbeligere, hvorfor læger kan være mere utilbøjelige til at 
give dem ballonudvidelser.  

  
 7: Projekt CANULI har opgjort dødelighed 5 år efter diagnose efter kræftform, indkomst og 

køn. Undersøgelsen er baseret på tal fra 1994 – 2003 og viser, at velhavende har en større 
chance for at overleve. 
CANULI omfatter alle danskere i den erhvervsaktive alder (født mellem 1925 og 1973), i alt 
3,2 millioner mennesker af hvem omkring 148.000 personer fik konstateret kræft i årene 
1994-2003. 
 
Rapporten opregner indkomst- og kønsforskelle i overlevelseschancerne for flere af 
kræftsygdommene, men kan ikke konstatere nogen behandlingsulighed som årsag.  
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/D44EFF8C-E50C-4F7F-9A0C-
1F92DAABBF15/0/CANULI.pdf 
 
Overlevelse efter fem år for alle kræftformer fordelt på indkomst og køn. 

 

 
 Kilde: CANULI 

  
Flere 
undersøgelser  

Kræftens Bekæmpelse har sat en række videnskabelige undersøgelser af de 
socioøkonomiske forholds betydning for behandlingen i gang - undersøgelser som dog 
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på vej stadig pågår. 
http://www.cancer.dk/Forskning/Stotte+til+forskning/kbsu/social+ulighed+stoettede+proj.
htm?category=8 
 
 
Kapitel 4.3.2: Ulighed i forhold til arbejdsmarkedsrelation 

  
Statistisk  
baserede 
undersøgelser 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har dertil lavet en række rapporter, der forsøger at 
påvise sociale uligheder i sundhedssystemet baseret på statistiske oplysninger om 
arbejdsmarkedstilknytning, dødelighed og antal behandlinger. 
Eksempelvis 
 

 Gennemsnitlig træk på offentlige sundhedsydelser i 2005 fordelt på 
arbejdsmarkedstilknytning 

 Almen 
læge 

Speciallæge Tandlæge Sengedage 
Ambulante 

besøg 
Medicin-
udgifter 

 Antal ydelser Antal dage/besøg  1.000 kr  

Beskæftiget  8.0  1.5  3.9  0.4  0.8 1.2  
Ledig  10.5  1.8  3.3  0.3  0.8  1.4  
Kontanthjælp  16.5  2.6  2.5  1.4  1.7  2.5  
Førtidspension  22.3  2.1  3.8  1.9  2.1  9.1  
Udenfor 
arbejdsstyrken  

12.1  2.1  3.1  0.9  1.3  1.9  

I alt  9.6  1.6  3.8  0.6  0.9  1.8  
Anm.: Tallene vedrører aldersgruppen 25-64 årige, og er aldersstandardiseret indenfor denne 
gruppe. 
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. 
 

 Denne oversygelighed blandt kontanthjælpsmodtagerne vidner om, at en ikke ubetydelig 
del af kontanthjælpsmodtagerne har helbredsmæssige problemer, som ikke 
umiddelbart gør dem i stand til at påtage sig et job. Derudover viser tabellen, at 
kontanthjælpsmodtagere går væsentligt mindre til tandlægen end beskæftigede, 
hvilket vidner om, at den høje brugerbetaling på tandlægeområdet rammer de dårligst 
stillede. 
Citat fra rapporten Social ulighed i Sundhed fra AE. 
http://www.ae.dk/files/AE_Social-ulighed-i-sundhed.pdf 
 
Førtidspensionister har et - måske - selvfølgeligt højere brug af lægeydelser. 
 

Offentligt ansatte 
bruger oftere 
sygesikrings-
ydelser 

Ulighederne gør sig også gældende indenfor brancher, der muligvis er både fysisk og 
psykisk belastende. 
 
I nedenstående tabel er vist de erhverv, hvor de ansatte trækker mest på 
sygesikringsydelser (læge, tandlæge mv.). Som det fremgår, er det gennemsnitlige træk 
på sygesikringsydelser indenfor børnepasning og ældrepleje ca. 30 % højere end for 
beskæftigede generelt.  Der er også andre store offentlige beskæftigelsesområder på listen 
– nemlig folkeskole og offentlig administration. Det skal bemærkes, at forskelle i 
kønssammensætningen mellem erhvervene påvirker resultaterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ældreplejere 
bruger mest 

 
Erhverv, hvor ansatte trækker mest på sygesikringsydelser, 2006 
Branche Merforbrug i procent 
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medicin og går 
oftest til læge 

Institutioner for voksne (primært ældrepleje)  32,7  
Institutioner for børn og unge  31,3  
Anden servicevirksomhed  24,8  
Offentlig sektoradministration  24,4  
Apoteker og materialister  21,2  
Detailh. m. beklædning og fodtøj  18,1  
Medicinalindustri  17,7  
Generel offentlig administration  17,5  
Advokatvirksomhed  16,9  
Folkeskoler  13,5  
Læger, tandlæger og dyrlæger  13,0  
Forsikring  12,4  
Beklædningsindustri  10,4  
  

 Kilde AE: http://www.ae.dk/files/AE_store-branchemaessige-forskelle-i-sundhed.pdf 
 

 Arbejdernes Erhvervsråds rapporter understreger, at uligheden i sundheden ikke kan 
indlejres til alene at handle om behandling i sundhedsvæsnet. 
 
Selv om man kan hævde, at der er sundhedsfarligere fag, hvor lavtuddannede – og 
dermed mennesker med en prædisponering for et usundt liv – oftere vil arbejde, så er 
merforbruget af sygesikringsydelser et tegn på, at arbejdslivet i sig selv trækker store 
veksler på sundheden. 
 
Stress kan være en væsentlig forklaring på problemet – ikke mindst forstået som 
manglende indflydelse på eget job. 
En nyere Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske Tidende viser således, at hver 4. 
voksne dansker har opsøgt sin læge inden for de sidste 5 år for at blive behandlet for 
stress. 
http://www.berlingske.dk/danmark/hver-fjerde-gaar-til-laegen-med-stress 
 

  
  

Kapitel 4.3.3: Andre uligheder i behandlingen 
 
Ulige adgang til 
medicintilskud 

 
Trods det danske velfærdssamfunds lige adgang til behandling, er der alligevel adskillige 
elementer af brugerbetaling, som skaber ulighed i behandlingen. 
  
Blandt andet viser undersøgelser foretaget af Lægemiddelindustriforeningen, LiF, at 
ansøgninger om tilskud til medicin og anvendelse af ny medicin har geografisk og måske 
derfor også social slagside.  
 
Med et vist forbehold synes rigere kommuner at være mere tilbøjelige til at ansøge om 
enkelttilskud, mens udkantskommuner synes mindre tilbøjelige. Se nedenstående kort, der 
er fra 2006 – altså før kommunesammenlægningen i 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigt over ansøgninger om enkelttilskud til medicin per kommune - 2006 
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        10 og derover 
 
        6,0-9,9 
 
        0,0–5,9 
 
Danmarkskortet viser, 
hvordan ansøgninger 
om enkelttilskud fra alment 
praktiserende 
læger og praktiserende 
speciallæger i 2006 
fordelte sig på landets 
kommuner. 
Kortet viser markante 
forskelle mellem lands-
delene. Da enkelttilskuds-
ansøgninger ofte er 
ansøgninger om tilskud til 
ny og forbedret medicin, er 
kortet samtidig en 
indikator for, at der i 
Danmark er en udbredt 
grad af ulighed i forhold til 
borgernes adgang til den 
nyeste medicin og dermed 
også ulighed i 
sundhedsresultaterne.  

Kilde: Lif - Lægemiddelindustriforeningen 
http://www.lifdk.dk/graphics/Lif/dokumenter/diverse/Avisen%20medicin%20og%20mening/mm7/%28
Microsoft%20Word%20-%20080305%20Enkelttilskud.pdf 
Anvendelse af ny medicin fordelt på kommuner for 2007-2008 
http://www.lifdk.dk/graphics/Lif/Publikationer/MedicinOgMening/Anvendelse%20af%20nye%20l%E6g
emidler%20ANTAL.pdf 
Geografiske forskelle I brug af hjertemedicin – kolesterol- og blodtrykssænkende medicin 
http://www.si-
folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/Uge_16_2006.aspx 
 

Senere adgang til 
lægemidler i DK 

Derudover hævdes den danske medicintilskudsordning at være præget af en indbygget 
langsommelighed, fordi medicintilskudsnævnet er præget af sparekrav - og medicin derfor 
bliver indført senere i Danmark end i mange sammenlignelige lande. Det gælder især de 
nye – dyre – biologiske lægemidler, der blandt andet kan hjælpe gigtpatienter. 
I et vist omfang kan mere velhavende danskere muligvis på egen hånd købe sig til dyrere 
medicin i udlandet. 
http://parno1.ipapercms.dk/LIF/MM/Marts2008MedicinMening7/ 
 

KOL-patienter 
måles oftest i 
Midtjylland 

KOL-patienter er også udsat for geografisk forskellige behandlingstilbud. Det viser en 
rapport fra 2009 under det Nationale Indikatorprojekt. 
 
Antal KOL-patienter i behandling, der fik målt lungefunktion - 2008 

Standard >= 90 %  

 Antal patientforløb 

 Antal med målt og 
registreret FEV1  Andel (95% CI)  

Region Nordjylland  1423  647   45 (43; 48)  

Region Midtjylland  2212  1140   52 (49; 54)  

Region Syddanmark  2611  1060   41 (39; 43)  

Region Hovedstaden  3936  1402   36 (34; 37)  

Region Sjælland  1548  416   27 (25; 29)  

Land  11730  4665   40 (39; 41)  

 
Kilde: Det Nationale Indikatorprojekt - NIP 
Ovenstående andele er nogenlunde de samme for målinger af BMI og åndenød. 

 https://www.sundhed.dk/Fil.ashx?id=7417&ext=pdf&navn=20090505_KOL_National_auditr
apport_final.pdf 
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Tandplejen præget 
af social ulighed 

Danskernes tandsundhed er også præget af et vist mål af brugerbetaling, hvilket medfører 
store uligheder. Det viser en nyligt udkommen analyse af SUSY-undersøgelserne.   
Jo lavere uddannelse desto færre tandlægebesøg og jo færre tænder. 
 
I hvilket omfang uvidenhed om tandpleje, manglende interesse eller brugerbetaling har 
betydning for den sociale forskel i tandplejen fremgår ikke af de tilgængelige 
undersøgelser. Noget tyder på, at samlivsstatus har betydning. 
 
 

Ulige tand-
behandling af 
kroniske  
patienter 

Handicappede med deraf medfølgende tandplejeproblemer er pga. brugerbetalingen udsat 
for en ulighed, da de selv må betale ganske betragteligt store regninger. Det gælder f.eks 
patienter med inflammatoriske tarmsygdomme og medfødte tarmlidelser, der måske 
medfører ekstra syredannelse. Heller ikke folk med parkinson, epilepsi eller psykiske 
lidelser kan få tilskud. 
http://www.handicap.dk/dokumenter/dh-nyhedsbrev/1-09/kapitel9 
 

Den gratis  
børnetandpleje  
en succes 

Derudover er den sociale ulighed hovedsageligt fremherskende hos den ældre befolkning, 
hvorimod de yngre årganges tandsundhedsvaner i kraft af børnetandplejen synes præget 
af den gratis adgang. 
 
2010-analyse af danskerens tandsundhed. 
http://www.tandlaegebladet.dk/tbarkiv/TB-2010-06-480.pdf 
 
Folkesundhedsrapporten 2007 – baseret på samme talmateriale 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_14_tandsundhed.pdf 
 

 4.3.4: Medicinske patienter 
 
Ældre danskeres sundhedstilstand er selvfølgelig ringere end yngres, men flere ting tyder 
også på, at ældre behandles ringere end yngre i sundhedssystemet. Det kan være svært at 
vurdere behandlingens kvalitet, da der i forvejen er så store forskelle i sygdomsbilledet og 
patienternes reaktionsmønstre, at behandlingen kan være præget af det. 
 
Eksempelvis siges ældre patienter at være mindre proaktive i forhold til deres egen 
behandling. 
 
Dertil kommer, at ældre patienter ofte falder ind i kategorien, der kaldes medicinske 
patienter, hvilket vil sige, at de ofte lider af mange forskellige sygdomme samtidigt, at 
deres symptomer kan være svære at adskille og diagnosticere, og at de tager mange 
forskellige slags medicin. Samtidig har de forholdsvist ofte både sociale og 
misbrugsproblemer.  
 
De medicinske patienter er lavstatuspatienter blandt læger, og deres situation er beskrevet 
glimrende i bogen Skammekrogen  fra Dagens Medicins forlag. Bogen lider dog under, at 
den ikke statistisk eller via videnskabelige undersøgelser kan dokumentere den elendige 
behandling, de medicinske patienter udsættes for. 
 

Unødige 
genindlæggelser  
af ældre 

Undersøgelser af genindlæggelsesfrekvensen for ældre patienter tyder på, at 
effektiviseringen af sygehusvæsnet, hvor patienter udskrives hurtigere med henblik på 
rehabilitering i eget hjem, medfører unødigt mange genindlæggelser.  
 
Genindlæggelser sker nemlig oftest inden for tre dage efter udskrivelsen og tilskrives 
enten, at patienterne ikke er færdigbehandlede eller problemer i forbindelse med transport 
og installering i hjemkommune (enten i eget hjem eller plejehjem).  
 
Især for følgende sygdomme var der mange genindlæggelser inden tre dage: 
hjerneblødning, dehydrering, forstoppelse, lungebetændelse, blærebetændelse, hjertesvigt 
og brud. 
 



 

 

54 Ulighed i sundhed 

Fra 2001 til 2007 faldt liggetiden- altså det gennemsnitlige antal sengedage -  for 
medicinske patienter fra 7,7 dage til 5,9 dage. Man kunne få den tanke, at antallet af 
genindlæggelser ville være lavere for nogle af ovennævnte grupper, hvis liggetiden var 
længere.  
 
Sundhedsstyrelsens rapport Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008  fra 2009 viste bl.a., 
at 24.2 % af alle dehydrerede patienter over 67 år blev genindlagt.  Og tallet for KOL-
patienter var f.eks. 28,5%. 
 
Procentvis antal genindlæggelse for forskellige sygdomme 2008 
Oprindelig diagnose Genindlæggelser i % 

Astma/bronkitis(KOL) 28,5 

Dehydrering 24,2 

Lungebetændelse 23,1 

Forstoppelse 22,3 

Blærebetændelse 20,9 

Ernæringsbetinget anæmi 20,4 

Gastroenteritis 19,2 

Hjertesvigt 
Hjerneblødning 
Brud  
Gigt 

18,2 
13,2 
11,4 
9,6 

Kilde: Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008 
http://www.sst.dk/publ/Publ2009/DOKU/nye_tal/Genindlaeggelser2008_final_m_bilag.pdf 
 

Ingen 
sammenlignelige 
tal 

Desværre findes ingen sammenlignelige opgørelser over genindlæggelser fra før de store 
omlægninger og effektiviseringer af sygehusvæsnet. 
 
Ifølge Regionernes analyse af indlæggelser og genindlæggelser er 5 % af alle 
indlæggelser genindlæggelser, men det tal har været stabilt fra 2007 til 2009 trods en  
nedgang i indlæggelsestiden fra 4,5 til 4,2 dage. 
 
I den sidste brugerundersøgelse af geriatriske og reumatologiske patienters tryghed ved at 
skulle sendes hjem fra afdelingen, udtrykte hele 25 % sig utryg eller meget utryg, hvilket 
kunne tyde på, at de ikke føler sig færdigbehandlede. 
 
Se side 51 i nedenstående 
http://www.patientoplevelser.dk/log/medie/LUP2009/National_rapport/LUP_2009.pdf 
 

Geografiske 
uligheder i 
behandling af 
ældre 

De mest markante eksempler på ulighed i behandlingen for ældre og medicinske patienter 
er geografiske. 
 
Fokusmagasinet har i en oversigtsartikel samlet en række eksempler på de geografiske 
uligheder, som blandt andet tæller store uligheder i ventetider for udredning af geriatri, 
genoptræningsplaner og sengedage fordelt på regioner. 
http://www.fokusmagasinet.dk/uploads/Magasiner/Fokus_50plus.pdf 
 
Der er nedsat en styregruppe under Sundhedsstyrelsen, der skal se på muligheder for at 
tilrettelægge samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og regioner for at forbedre 
situationen for medicinske patienter. 
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 Kapitel 4.4: Ulighed i kommunikation med sundhedsvæsnet 
 
Effektivitet koster 
 

 
Det danske sundhedsvæsen er i det seneste årti blevet mere og mere effektiviseret, så 
fokus er koncentreret på selve behandlingen, mens tiden til omsorg, samtale og orientering 
af patienterne risikerer at blive underprioriteret. 
 
Sundhedsvæsnet funktioner er samtidig blevet delt mellem sygehuse og kommuner, hvor 
kommuner tager sig af efterbehandling.  Dermed er der flere systemer involveret i 
patientens helbred.  
 
I denne jagt på effektivitet risikerer de dårligst kommunikerende at blive overset. 
 

  
Problemerne 
begynder før den 
første samtale 

Når man skal vurdere omfanget af ulighed i kommunikationen med sundhedsvæsnet, skal 
man gøre sig klart, at problemerne allerede begynder før mødet med sundhedsvæsnet. 
 
Tusinder af danskere har ikke en fast læge eller kender ikke deres læge så godt, at de føler 
sig tryg ved ham/hende.  Dertil kommer, at praksislægen kun afsætter ca. 10-12 minutter 
til hver patient for at overholde de effektivitetskrav, der ligger i aflønningen.  Altså næsten 
ingen tid til kommunikation udover det absolut nødvendige. 
 
 

  
Risiko for 
forsinkelser i 
diagnose 

Dermed risikerer man, at borgernes naturlige relation til lægepraksis som udgangspunkt er 
præget af, at de kun opsøger lægen, hvis de finder det absolut nødvendigt – altså hvis de 
har akutlignende symptomer. 
 
Det kan medføre forsinkelser i diagnose af alvorlige sygdomme som kræft – ligesom det 
reducerer muligheden for, at lægen kan give forebyggende råd og opdage risikoadfærd. 
 
 

Godt eller dårligt 
budskab afhængigt 
af øjet der ser 

Generelt er forebyggende kommunikation oftest så kompliceret, at det kan gøre mere 
skade end gavn. Det viser flere rapporter, der blandt andet pointerer, at det der i nogle 
kredse betragtes som risikoadfærd, i andre kredse betragtes som livskvalitet. Som for 
eksempel rygning.  
En opfordring til at stoppe med at ryge kan opfattes som at miste noget (rygningens 
fornøjelser) eller at få noget (et sundere helbred). Det samme med usund mad. 
 

 
Røg, druk og vold 
er maskulint 

 
”Det er ikke sådan, at maskulinitet i sig selv er en risiko. Men i forskellige sociale 
sammenhænge reagerer mænd med risikoadfærd som svar på individuelle og 
kollektive forventninger for at kunne leve op til særlige krav om at være maskulin. 
At ryge, at drikke, at tage stoffer og at øve vold kan i nogle sammenhænge blive 
ensbetydende med dét at være en mand – også i kvindernes øjne.” 

 
Kevin Mogensen, ph.d.-stipendiat ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved 
Roskilde Universitetscenter. 

 Sundhedsstyrelsens overvejelser om forebyggende kommunikation 
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/METODE/Risikokommunikation/Kommunikation_forebygg
else_risiko.pdf 
 
 

 ”Det enkelte menneske ses som et autonomt væsen, der kan træffe frivillige valg 
om deres adfærd og livsstil. Men samtidig kommunikerer man meget stærkt, 
hvilke valg individet bør træffe. Styringen fremtræder altså ikke som en 
udefrakommende magt i form af tvang eller påbud, men via strategier, der 
pålægger individet ansvar for at styre sig selv via selvdisciplin. 

 
Citat fra Rapport om risikokommunikation – altså kommunikation om sundhedsmæssige 
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risici. 
http://www.sst.dk/publ/Publ2005/CEMTV/VDE/Risikokommunikation.pdf 
 

Personligt ansvar Samtidig har dogmet i det seneste årti for danskernes helbred været, at vi i stigende grad 
selv må tage ansvar for vores sundhed. The informed patient kaldes buddet på, at vi selv 
påtager os et personligt ansvar for vores sundhed.  
 
I stedet for regler, skatter og forbud ønsker regeringen at informere om de rigtige 
sundhedsvalg.  
 
I regeringens nationale handlingsplan for sundheden indtil 2020, er der opstillet seks 
principper: 
1. Det personlige ansvar – vi skal tage ansvar for vores egen og vores nærmestes 
sundhed. 
2. Klare incitamenter – det skal være økonomisk attraktivt at træffe det sunde valg. 
3. Det sociale ansvar – der skal tages særlige hensyn til børn og unge samt 
ressourcesvage grupper. 
4. Det kommunale ansvar – kommunerne har ansvar for at udnytte deres gode 
muligheder for at bidrage til borgernes sundhed. 
5. Virksomhedernes ansvar – virksomhederne skal tilskyndes til at tage større ansvar 
for ansatte og generelt tænke sundhedsfremme ind i deres produkter. 
6. Det økonomiske ansvar – forebyggelsesindsatsen skal hvile på et solidt 
vidensgrundlag, så der kan fokuseres på de indsatser, der giver mest værdi for pengene. 
 
Det er dog en politik, der kræver, at modtageren både er i stand til at læse og forstå dansk 
og i øvrigt er motiveret til at følge de råd, der afsendes. 
 
To ting skærer umiddelbart i øjnene:  
For det første, at principperne i høj grad bygger på frivillighed og incitamenter. 
 

Børn kan ikke tage 
personligt ansvar 

For det andet at børn ikke kan tage personligt ansvar for deres egen sundhed, før det 
oftest er for sent. Diabetes, visse kræftformer og usund adfærd grundlægges ofte i 
barndommen.  
 
Og forskning viser, at et menneske oftest først er moden nok til at tage personligt ansvar i 
midten af 20´erne. Ergo er de afhængige af forældrenes ansvarsfølelse og evne til at 
udnytte den information, som samfundet afsender.  
 
Regeringens tredje princip indebærer, at der skal tages særligt hensyn til børn, men det 
synes foreløbig ikke at indebære nogen form for modvægt til forældrenes sociale arv. 
Tværtimod er f.eks. skolemad blevet et hedt emne internt i regeringen.  
 
Og skolelæger er i de seneste år blevet erstattet af skolesygeplejersker. 
 
Den anden gruppe, der skal tages særligt hensyn til, er ressourcesvage grupper – hvilket 
dog foreløbig kun synes at være en ambition. 

  
Patienter er ikke 
moderne 
forbrugere 

Etnologen Heidi Bøgelund Frederiksen har i en Ph.d. afhandling fulgt patienter under deres 
lægebesøg for at undersøge relationen mellem læge og patient. Hun konkluderer, at 
opfattelsen af patienter som velinformerede, moderne  mennesker, der selv kan tage 
stilling til deres eget helbred og sygdom, er ude af trit med virkeligheden.  
 

”Mine resultater går imod den gængse opfattelse af, at man i dag kan 
sammenligne patienter med en slags moderne forbrugere, der er gode til at stille 
krav. Tværtimod viser det sig, at patienterne ofte er sårbare og handler irrationelt. 
Derfor er det en misforståelse, når nogle læger nu tror, at de nærmest skal 
fungere som en slags coach, og at de undervejs i samtalen kan spørge patienten: 
Hvad tror du selv, at du fejler?.  

 
 
http://edit.dagensmedicin.dk/nyheder/2009/09/08/hvad-mener-du-selv-at-du-
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f/Patientperspektivet-pa-laege-patientrelationen-i-almen-praksis.pdf 
 
http://videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/patient_og_lage_taler_ikke_samme_sprog?li
nk=OfferMembership 
 
 
Kræftpatienternes oplevelser af kommunikationen med lægerne viser, at højtuddannede er 
mest utilfredse med både den information, de får, og den kommunikation, de har med  
lægerne.  
 
De lavereuddannede udtrykker mere tilfredshed med kommunikationen, hvilket enten kan 
skyldes, at de ikke er bevidste om, hvilke informationer de ikke får, eller at de accepterer 
lægens vurderinger uden at stille spørgsmål. 
 
Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 
http://www.patientoplevelser.dk/log/medie/LUP2009/National_rapport/LUP_2009.pdf 
http://patientoplevelser.dk/index.asp?id=499 
 
 
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/2F84F524-13EA-43D4-AD1D-
1CF6EE8C931F/0/patientensverdenhelerappjuli2006.pdf 
Interaktion med lægen 
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2009/09/08/hvad-mener-du-selv-at-du-
f/Patientperspektivet-pa-laege-patientrelationen-i-almen-praksis.pdf 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2296-10-47.pdf 
 
Patientinddragelse 
http://www.sst.dk/publ/Publ2008/MTV/patientinddragelse/Patientinddragelse_net_final.pdf 
 

  
 4.5: Ulighed i opfølgning og rehabilitering 
 http://www.hjerteforeningen.dk/files/Rapporter_mm/I_gang_igen_efter_blodprop_i_hjertet

.pdf 
 

  
 Kapitel 5.1: Konklusion 

 
 Det danske sundhedsvæsen er præget af en overraskende mangel på systematik og 

grundviden om behandling af sociale grupper.  
 
Denne mangel på viden om vort sundhedssystems effektivitet i forhold til forskellige 
socialgrupper synes at være endnu et paradoks i det danske velfærdssamfund, der ellers i 
høj grad har handlet om at udligne sociale forskelle. 
 
Den viden, der eksisterer, er baseret på tilfældige ph.d.-afhandlinger samt 
spørgeskemaundersøgelser, som i et vist omfang også har haft tilfældighedernes præg. 
 
Man fornemmer, at det danske sundhedssystem har været så overbevist om egen 
fortræffelighed indtil for nylig, at man har ladet stå til. 
 
Alligevel har den danske debat i det seneste ti-år været præget af en opfattelse af, at det 
danske sundhedssystem var præget af ulighed.  Måske tilmed en ulighed i mulighederne 
for lige behandling. 
 
Men de få undersøgelser, der eksisterer, tyder ikke på, at der i selve behandlingerne er 
nævneværdige urimelige uligheder.  
 
Urimelige uligheder er der til gengæld i den samlede prioritering i sundhedssystemet. En 
prioritering, der ikke tager højde for, at dårligt uddannede ikke får lige så meget ud af 
velfærdsudviklingens sundhedsforbedringer som veluddannede. 
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Jo mere sygehussystemet indrettes til akutbehandling, jo mere vil de tungere medicinske 
problemer blive tvunget ud af systemet. Bogen om de medicinske patienter illustrerer 
problemet. 
 
Skarpt opstillet er sygehusvæsnet i stigende omfang indrettet på at klare de 
folkesygdomme, som den bedst stillede del af befolkningen lider af – hjertekar-problemer 
og kræftsygdomme, mens de folkesygdomme, som rammer dårligt stillede – eksempelvis 
diabetes og KOL, først behandles når de bliver akutte – dvs. når det er for sent. Indtil da er 
det sygdomme, som hovedsageligt behandles i praksissektoren, hvis de overhovedet 
behandles. 
 
Desuden giver den manglende forebyggelse årsag til stadig større ulighed, da der ikke 
gøres nok for at afbøde, at de ressourcesvage borgere undgår at blive patienter. 
 
Ud af den samlede sundhedsindsats på omkring 150 milliarder kroner, bruges maksimalt 5 
procent på at udjævne uligheden i form af forebyggelsesindsatser.   
 
Dertil kommer, at uddannelsessystemet næsten intet gør for at kompensere for social 
slagside i sundhedsviden. Skolesystemet ruster ikke børn til at klare sig sundt igennem 
livet. Prioriteterne er matematik og andre fag, der for store grupper er relativ irrelevant 
viden i forhold til deres samlede livskvalitet. 
 

 Og med de seneste tyve års bevidsthed om livsstilens betydning for sundhedstilstanden 
blandt de veluddannede er uligheden i sundhed og middellevetiden blevet større og større. 
 
De højtuddannede dyrker forholdsmæssigt meget mere motion end lavtuddannede. 
De ryger også meget mindre. 
De spiser også meget sundere. 
De drikker dog også meget mere. 
 
Ulighed i sundhedstilstanden er ikke længere bare en statistisk konstatering, det er også 
ved at blive et socialt kendetegn.  
 
Der er ved at opstå en social skillevæg mellem ’de sundheds-uvidende’ lavtuddannede og 
’de sundhedskloge’ veluddannede, som allerede er ved at vise sig i sundhedspersonalets 
opfattelse af patienterne. 
 
Samtidig tilhører magthaverne oftest de sundhedskloge, der ikke ryger og generelt forsøger 
at leve sundt. 
 
Risikoen for, at både lovgivning og behandling i de kommende år vil være præget af denne 
sociale skillevæg, er derfor formentlig stigende. 
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 2. DEL – Eksperterne taler 
  
 Kapitel 6 

 
 For at få ’kød og blod’ på teorierne og et så nuanceret billede af uligheden i danskernes 

sundhed som muligt, har vi interviewet en række eksperter, der hver på deres felt har 
mange års erfaring med sundhedssystemet. De repræsenterer både forskning og daglig, 
praktisk erfaring. 
 
De fleste af panelets deltagere er udvalgt, fordi de gennem mange år har haft den nære 
patientkontakt og samtidig har deltaget i den overordnede debat om sundhedsvæsenets 
indretning. Dertil er udvalgt to forskere, hvis speciale bidrager til billedet af ulighed i 
sundhedsvæsenet. 
 
 
Interviewene er foregået face to face ud fra en i forvejen fastlagt spørgeramme bl.a. 
baseret på svar fra 2.137 medlemmer af FOAs webpanel, der i perioden 12. – 24. maj er 
blevet udspurgt om deres erfaringer med sundhedssystemet. 
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Panelets 
medlemmer 
 

Ronald Dahl, professor, overlæge, dr.med, Lungemedicinsk afd., 
Århus Universitetshospital, formand for Dansk Lungemedicinsk 
Selskab 
 
Læs mere 

 
Allan Flyvbjerg, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk 
endokrinologisk afd., Århus Universitetshospital og Formand for 
Diabetesforeningen 
 
Læs mere 

 
Morten Grønbæk, dr.med., ph.d., direktør for Statens Institut for 
Folkesundhed 
 
Læs mere 
 

 
Claus Hyldahl, speciallæge, medicinsk direktør, Lægernes Testcenter 
 
Læs mere 

 
Hans Ibsen, professor, overlæge, dr. med.,  Kardiologisk afd., Holbæk 
Sygehus, formand for Dansk Hypertentionsselskab 
 
Læs mere 

 

Helle Bødker Madsen, lektor, dr. jur, Afd. for offentlig ret, Det 
juridiske institut, Århus Universitet 
 
Læs mere 
 

Torben Mogensen, vicedir., dr.med., , Hvidovre Hospital 
 
Læs mere 
 

 
Frede Olesen, professor, dr.med., forskningsleder, praktiserende 
læge, formand for Kræftens Bekæmpelse 
 
Læs mere 
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 Sådan opleves uligheden i dagligdagen blandt patienterne 
 

Claus Hyldahl, 
speciallæge, 
medicinsk direktør, 
Lægernes Testcenter 
 

Uligheden er faktuel. Man ser det helt tydeligt, også når man, som jeg, kommer ud i 
virksomhederne. Der er forskel på sundheden på direktionsgangen og på lagret. Det er 
nogle helt forskellige sundhedsmæssige ting, de bakser med.  
 

Torben Mogensen, 
vicedirektør, dr.med.,  
Hvidovre Hospital 
 

Der er ingen tvivl om, at folk med dårlig uddannelse og lavere indkomst har en dårligere 
sundhedsprofil. Det er f.eks. folk fra Vestegnen og Bispebjerg modsat dem fra Rudersdal. 
De dårligt stillede har flere ”livsvilkårssygdomme”. Der er meget stor forskel i levealder og 
gode leveår. 
Og man kan spørge, om folk, der har det dårligere, også får en dårligere behandling? 
Hvis man har dårlig uddannelse, kommer man senere til lægen, fordi man måske ikke 
opdager, man er syg. Desuden kan folk med bedre uddannelse bedre forstå behandlingen 
af f.eks. diabetes. De andre er ikke gode til at ændre livsstil og forstå, at der er tale om en 
kompleks sygdom. Der er nok ingen tvivl om, at folk med højere uddannelse har bedre 
forudsætninger for at forstå, de beskeder sundhedsvæsenet giver, mens de med dårligere 
uddannelse ikke er så gode til at ændre livsstil. De højtuddannede har formodentlig også 
nemmere ved at komme igennem systemet.  
Så man kan måske sige, at vi ikke er gode nok til at give individuel behandling. For at 
behandle folk lige, skal man behandler dem forskelligt, så vi sikrer, at de følger 
behandlingen. Og det lægger systemet ikke op til. 
 

Hans Ibsen, 
professor, overlæge, 
dr. med.,  
Kardiologisk afd., 
Holbæk Sygehus, 
formand for Dansk 
Hypertentionsselskab 
 

De etniske grupper går rigtig meget til lægen, har flere besøg end andre. Men når ikke så 
langt i systemet. 
M.h.t opsporing, så vender de svage grupper og mændene også den tunge ende nedad. 
Det samme gælder, når vi taler behandling. Her bliver mændene dårligere behandlet, men 
det er fordi de ikke er gode til at følge behandlingsforskrifterne. 
Vi behandler folk ens, når de kommer, men det kompenserer ikke for en forskellig tilgang. 
Ansvaret for dét, ligger også hos patienterne selv.  Vi kan dog ikke sige os helt fri, når det 
gælder indvandrerne. For det er meget tungt. Så tungt, at vi ikke når ind til dét, det 
egentlig handler om. De er kastebolde i systemet, vi sender dem ofte fra den ene til den 
anden, bl.a. fordi vi ikke forstår deres Baggrund. Og her ligger en stor opgave for os.  
P.t. er vi ikke uddannet godt nok, og vi når dem ikke godt nok. Det samme gælder m.h.t. 
flygtninge. Det er lige så slemt. Og det skyldes manglende kulturforståelse og 
kommunikation. Vi mangler simpelthen forståelse for og viden om, hvordan behandling af 
indvandrere skal gribes an. Det er en meget ,  presset gruppe, og vi er ikke dygtige nok. 
Med indvandrere er det 10 gange sværere at finde ud af, hvordan de skal behandles. Vi 
mangler uddannelse indenfor dette område – og det tror jeg, jeg kan sige på vegne af alle 
de læger, jeg kender. 
 

Frede Olesen, 
professor, dr.med., 
forskningsleder, 
praktiserende læge, 
formand for Kræftens 
Bekæmpelse 
 

De bedre socialgrupper, de velinformerede, veluddannede trækker i 117 snore. Jeg 
bebrejder dem ikke i situationen, hvor de er ”panikkede” og hvor de fristes til at bruge 
”dirty tricks” for at komme hurtigst muligt i bedst mulig behandling. 
Jeg oplever, at mine patienter forventer af mig, at jeg bruger mine ”dirty tricks” for at få 
dem i behandling udenom ventelisten. Når jeg siger til dem, at ”én frem i køen betyder, en 
anden må rykke tilbage…”, så bliver nogle af dem vrede. Der er ikke samme ansvarsfølelse 
for fællesskabet, som der har været. Da jeg begyndte som læge, accepterede den 
almindelige patient, at de fik den behandling, de fik. Da havde vi et supersolidarisk 
samfund. Nu er vores sammenhængs-vilje slidt op, bl.a. af de lange ventelister. 
Når jeg som praktiserende læge må erkende, at noget ikke er lykkedes, er det ofte fordi, 
jeg mener, at jeg og patienten ikke har fundet hinanden. Og ja, det er klart nemmere at 
”finde” en patient, man er på socialt samme niveau som. Generelt er det min oplevelse, at 
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de svagest stillede er de nemmeste at arbejde med som læge. Spørgsmålet er, om de er 
for nemme – om de ikke kræver nok af os – det mangler vi viden om. Måske er de for 
nemme…. 
 

Torben Mogensen 
 

Blandt en del af personalet – fra top til bund – oplever vi desværre mange fordomme mod 
folk, der er dårligt socialt stillede. Folk, der er overvægtige, snavsede, lugter. Vi gør meget 
ud af, at folk skal behandles ordentligt, og det er da også blevet bedre, men det er der 
stadig. Mod overvægtige er der den der holdning, at de bare kan tabe sig – men det kan 
de jo lige netop ikke bare. Det handler meget om ledelse, om hvordan ledelsen stikker 
retningslinjerne ud, og der er nogle afdelinger, som har en solid tradition for at behandle 
folk ordentligt. Vi er blevet bedre til det, specielt på akut-afdelingerne og f.eks. de 
afdelinger, der behandler hiv-patienter. 
 

Frede Olesen 
 

Jeg vil sige, at det største tilbageskridt i hjemmeplejen var, da man indførte ledende 
hjemmesygeplejersker. Naturligvis skal der være ledere. Men aftaler og opgaveløsninger 
som før blev klaret i simpel dialog mellem læge, sygeplejerske og hjemmepleje i øvrigt skal 
nu igennem en lang række beslutningstagere. De stakkels sosu’er, der står derude med 
patienterne, bliver kontrolleret og tjekket – men får ikke det klap på skulderen eller den 
støtte, som de har brug for, og jeg savner den direkte telefon og personkontakt til dem, 
der skal stå ved sengekanten. 
 

Ronald Dahl, 
professor, overlæge, 
dr.med, Lungeme-
dicinsk afd., Århus 
Universitetshospital , 
formand for Dansk 
Lungemedicinsk 
Selskab 
 

Jeg føler ikke, at vi behandler folk ulige på vores afdeling. Men det kan godt være, at hvis 
man kommer ud i praksis, så slår den sociale ulighed igennem. Og jeg ved godt, hvad den 
praktiserende læge vil sige – at han ikke har tid. Folk bliver ikke undersøgt ordentligt med 
mindre de insisterer. 
 

Torben Mogensen 
  

Folk, der er bedre uddannede, har lettere ved at komme rundt i systemet. Og det kan 
være, at kvinden, der har det dårligt fysisk, bliver overhørt af lægen, når hun kommer for 
108. gang, fordi der ikke var noget i vejen alle de andre gange. Og så kan denne ene gang 
være den, hvor der virkelig er noget i vejen. Især kvinderne med de kroniske sygdomme 
med diffuse og uspecifikke symptomer er nok i risikogruppen for at blive oversete. 
 

 Her ses uligheden tydeligt: 
 

Torben Mogensen 
 

Vi ser stor ulighed i forebyggelsen. F.eks. kommer de dårligt socialt stillede ikke til 
undersøgelser for livmoderhalskræft. Vi gør meget for at få dem inddraget, sender rykkere 
osv., men der er jo grænser for hvad man kan gøre, når folk ikke vil. 
 

Allan Flyvbjerg 
professor, overlæge, 
dr.med., Medicinsk 
endokrinologisk afd., 
Århus Universitets-
hospital og Formand 
for Diabetes-
foreningen 
 
 
 

Vi har spillet fallit med hensyn til alle former for forebyggelse.  Og nej, vi kompenserer ikke 
behandlingsmæssigt for uligheden. 
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 Det mener de overordnet om uligheden: 
 

Helle Bødker 
Madsen, lektor, dr. 
jur, Afd. for offentlig 
ret, Det samfunds-
videnskabelige 
fakultet, Århus 
Universitet 
 

Den øgede privatisering betyder noget for de svage. Med de stadig flere private aktører er 
der risiko for øget ulighed. Vi bør sikre, at man har samme retsstilling i det private som i 
det offentlige. 
Private sundhedsaktører – herunder også praktiserende læger - har efter loven f.eks. ikke 
pligt til at modtage patienter. 
Når man går til det offentlige sundhedsvæsen, er det fordi man har brug for hjælp. Og så 
kan man risikere at blive henvist til et privathospital, som sætter patienter med privat 
sygeforsikring først i køen. Private sygehuse, der har indgået aftaler med det offentlige, 
kan have en aftale med forsikringsselskaberne om, at de sundhedsforsikrede kommer først 
til. De kan have en praksis om at lade dem, der selv betaler, komme i første række – foran 
dem, der er henvist fra det offentlige. Som det er i dag kan du blive henvist fra det 
offentlige til et privat hospital – og så risikere at komme bag i køen her. 
Private aktører kan vælge, hvilke patienter de vil modtage. De kan have en praksis, 
hvorefter  TV-kendisser eller sportsstjerner kommer først i køen, og de kan sige nej til at 
behandle eller nedprioritere livsstilspatienter, f.eks. overvægtige og rygere.   Det må de 
godt. De har ikke pligt til at behandle borgere lige. 
I det offentlige har man regler, der skal sikre lighed – man har ret til at blive modtaget til 
tiden osv. De regler er under beskydning. 
Et andet eksempel – i det private har man ikke pligt til at informere patienter om deres 
rettigheder m.h.t. ankemuligheder. Det har man i det offentlige. På andre områder skal 
patienter selv indhente oplysninger om deres rettigheder.. Og hvem kan det, når man er 
rigtig syg? 
Når man er syg er man svag – og så skal man have lige mulighed for at klage over 
behandlingen. Der skal være effektive og lige adgange til klage. Det er en essentiel patient-
ret, at man skal kunne klage over sundhedsvæsenet, og den faglige virksomhed – over 
manglende sammenhæng – ikke kun over lægen, men over hele forløbet . 
 
 

Morten Grønbæk, 
dr.med., ph.d., 
direktør for Statens 
Institut for 
Folkesundhed 
 

Rygning er et godt eksempel, fordi det er den største dræber. Her er der virkelig social 
ulighed. Der er jo næsten ingen veluddannede og ressourcestærke, der ryger. De er for 
længst holdt op. Desværre er der nogle grupper – især de unge piger – fra ressourcesvage 
hjem, der nu begynder at ryge. I den gruppe er der ikke nogen nedgang i antallet af 
rygere, tværtimod, er der en stigning de senere år 
Og efterskolerne giver også mange rygere. Her burde det forbydes på hele matriklen. 
I.f.m. rygning har politikerne nu en almindelig laden-stå-til holdning. Rygefrekvensen falder 
jo, siger de, ja, men gør man ikke noget ekstra, vil der dø 200.000 – 250.000 af rygning 
frem til 2050. Frekvensen er ganske vist faldet fra 70 pct. rygere i 70’erne til nu 25 pct. – 
men gør man ikke noget yderligere, så fortsætter kurven i et fladt fald, og man accepterer 
derved mange dødsfald, som kunne være undgået. 
 
 

Ronald Dahl 
 

Vi har altid vidst KOL vender nedad socialt. Statistikkerne siger, at dem, der får 
lungecancer og KOL, er rygerne. Og der er flest rygere blandt de socialt dårligt stillede. 
Men det er ikke hele forklaringen. Uligheden begynder med, at du ligger i mors mave. 
Hvordan gør hun, og hvad har hun mulighed for at gøre for dit helbred. 
Alt det med KRAM (kost,rygning,alkohol og motion, red.) er for smart – det er alt for 
forenklet. 
I den form for forebyggelse ligger en holdning om, at du jo bare kan lade være – med at 
ryge og med at spise usundt. Det er fuldstændig idiotisk. 
På efterskolerne ryger 80 pct. af børnene – og der er jo nogen, som giver børnene adgang 
til de smøger. Der er nogle, som accepterer, at det er måden at være sammen på. 
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Der er masser af ting, der spiller ind. Og vi må lave regler for, hvordan man får de børn i 
tale f.eks. de store firmaer McDonald/Nestlé. 
 
 

Frede Olesen 
 

Vi ser uligheden i den generelle sundhed – i muligheden for at slippe igennem livet med et 
godt helbred. Der er skæv fordeling i leveår og især skæv fordeling i gode leveår. 
Når vi taler om livslængde, er det jo især forebyggelse, det handler om. De bedst stillede 
er de bedste til selv at tage forandringer til sig.  
Men større forandringer, der virker i en større samfundssammenhæng, kræver også ofte 
forandringer af struktur og omgivelser, og det er vi for dårlige til. Vi tør ikke lave regler og 
love, som kan understøtte den enkeltes gode valg. 
Der er også stor ulighed i opsporingen af . Der er grund til at være dybt betænkelig. Det 
ser ud til, at der er en skævhed i, hvornår vi får stillet diagnosen. Vi har fået lavet et 
sundhedsvæsen, hvor socialgruppe 1 finder hurtigt igennem systemet, uden om 
ventelisterne, og hvor vi behandlere så bare har at håbe, at de andre ikke falder igennem 
systemet. Det nuværende ’ventetids- og venteliste’ sundhedsvæsen er medvirkende til at 
skabe ulighed. 
 
 

Claus Hyldahl 
 

Uligheden er vokset – p.g.a. strukturen. Vi ødelægger folks mulighed for fysisk aktivitet. 
Vores arbejde bliver mere og mere stillesiddende. Selv postbudene kører på knallert. 
Hele vores tilgang til nydelse – at hygge sig er for os ensbetydende med at sidde stille og 
putte kalorier i munden. Vi bliver stadig mere udfordret på vores drifter. Vores 
belønningssystem i hjernen vil bare have mere og mere. Vores hjerner er håbløst 
umoderne. Jo dårligere socialt stillede mennesker er, jo dårligere er de til at håndtere 
fristelser. Det kræver et intellektuelt apparat at slå tilbage mod fristelserne. Man skal aktivt 
søge andre muligheder end de umiddelbare fristelser, og det er sværere i de lavere sociale 
lag. For 50 år siden var det direktøren, der var fed. I dag er direktører toptunede, de har 
ressourcerne til at lægge strategier for et godt liv. Det kræver, man kan perspektivere. I de 
dårligere sociale lag virker den tænkning ikke – de har ikke det samme overordnede 
perspektiv. 
 

Allan Flyvbjerg 
 

Vi skal have et samfund, der tænker forebyggelse i alle tiltag, der gøres. Derfor skal 
politikerne også tænke længere end fire år frem i tiden. Ellers går det ravruskende galt. 
Den menneskelige organisme kan ikke tåle den måde, vi lever på i dag. Mennesket er ikke 
bygget til den livsstil ,vi har i dag. Det går galt, hvis vi bare fortsætter som nu. Alle 
dårligdommene er kommet på en enkelt generation, så hvis det ikke skal gå af h. til, så 
skal man fra politisk side se på en vifte af forebyggelsestiltag. Hvis ikke vi gør noget ved 
f.eks. de fede børns livsstil, så vælter læsset… 
Der skal nogle andre boller på suppen. Kurven skal knækkes, så vi ikke om en generation 
ser forældre overleve deres børn – og  børn dø af livsstilssygdomme . Det er bydende 
nødvendigt, at vi ser anderledes på dette her. Paradoksalt lever folk i den vestlige verden 
længere end tidligere. Men der kommer en anden bølge, hvor børnene bliver ramt og får 
alle livsstilssygdommene. Lige nu ser vi resultaterne af 1940´erne, 50´erne og 60´erne. 
Fremover bliver det de fede børn og unge, der vælter det hele. 
 

 Det gør vi rigtigt: 
 

Torben Mogensen 
 

Der er sket meget i den gode retning. Kommunerne er kommet mere på banen, og det er 
også afgørende. For de kender folk. Kommunerne i vores optageområde gør meget. De gør 
mere for opsporingen, især blandt de ældre, hvor de f.eks. prøver at opspore sukkersyge. 
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Hans Ibsen 
 

Uligheden er blevet mindre end den var på hjerteområdet. Folk kræver nemlig meget mere 
i dag, og alle får en ens behandling. Så selv om der er nogen, vi ikke når, så er det blevet 
meget bedre, og hjertedødeligheden er faldet markant. De gode behandlingsprincipper og 
hjertepakkerne sikrer ensartede forløb. 
Samtidig har vi fået langt bedre teknikker og mange penge. Og så har Hjerteforeningens 
indsats virkelig rykket den offentlige bevågenhed.  
Hjertesygdomme er ”finere” end andre sygdomme – det er tidligere ”direktørsygdomme”, 
og der er ofret rigtig mange penge på området de senere år. Det betyder, vi kan give alle 
et fuldstændigt ensartet forløb. Men nu vender de den tunge socialeende nedad 
 
 

Hans Ibsen 
 

Det har været et stort fremskridt, når arbejdspladserne laver helbredstjek. For så kommer 
folk. Jeg er derfor stor fortaler for helbredstjek på arbejdspladserne fra folk er fyldt 40 år 
ud fra den betragtning, at folk ellers først hører efter, når de er blevet syge, men vi skulle 
jo gerne have fat i dem inden. 
Det store problem med de lave sociale grupper er at få dem ind i systemet. Først når de er 
blevet syge, hører de efter. Jo sygere folk er, jo mere hører de efter. Men vi skal jo have 
fat i dem før.  

  
Forebyggelse -  virker/virker ikke: 
 

Allan Flyvbjerg 
 

Vi skal gøre noget ved den måde, vi går til folk på. I dag går vi ofte ud med højpandede 
kurser og pjecer, som ikke når målgruppen. Vi SKAL nå folk ad andre veje. Her taler jeg 
både om hr og fru Danmark, men også om de sårbare patienter både unge og gamle, folk 
med anden etnisk baggrund, folk med psykiske sygdomme, folk i de lave socialklasser og 
folk, der lider af flere sygdomme på én gang. Vi er ofte alt for akademiske i det hele taget. 
Vi skal nå folk via deres fagforeninger. Vi skal vide, hvad der motiverer dem. Og hvordan vi 
når dem. Skræmmekampagner virker ikke, det virker ikke bare at signalere til folk, at de 
bare kan tage sig sammen. Skal vi have levetiden op, skal vi kombinere flere tilgange. 
Vi skal turde se i øjnene, at der både skal pisk og gulerod til. Rygeloven er et fantastisk 
eksempel. Den sag gik igennem, fordi folk kan indse, at man potentielt skader andre. Det 
er sværere med overvægt og diabetes. Men vi skal have differentieret moms, så folk kan 
træffe nogle sundere valg. Og så skal livsstilsændringer gøres til noget sjovt. Når man 
tager folk ud af deres kontekst, duer det ikke. Derfor skal man bruge andre termer. Måske 
ikke så meget med sund mad, vi skal ikke tale diæt, men om lækker mad. Vi skal ikke tale 
om fysisk aktivitet, men om at gå en dejlig tur eller gå til glad dans. 
 
 

Ronald Dahl 
 

Vi skal have forebyggelse helt fra skolen. Det nytter ikke noget, at så må man ikke spise 
æg, og så må man ikke spise fisk. Det devaluerer forebyggelsen. Vi må have nogle 
ordentlige diskussioner om, hvorfor børnene ikke kan få et ordentligt måltid mad i skolerne. 
Så siger politikerne, at det koster for meget – men vi må have nogle vurderinger af, om 
ikke det batter alligevel. Ja, gu´ koster det. Men så må vi jo betale. 
 

Hans Ibsen: 
 

Jeg tror, det er forkert at tale til folk om risiko for tidlig død. Vi skal vende det om, så vi 
taler om, at man skal have et langt liv fri for sygdomme. Gode, sygdomsfrie år. 
 

Torben Mogensen 
 

Jeg tror ikke meget på forebyggelse og kampagner. Jeg tror på sociale mekanismer. Se 
eks. på rygning. Det er blevet socialt uacceptabelt. Det sociale pres er vigtigt.  
Jeg tror, det er vigtigt at gøre noget i de sociale sammenhænge. Vigtigt at få de udsatte 
miljøer med uden at stigmatisere dem. F.eks. er holdtræning godt, hvis vi kan få det ind i 
en social sammenhæng. Motion på recept var jo også en kæmpe fiasko. I dag sætter vi et 
forkert fokus. Jeg mener også, at forebyggelses-samtaler hos lægen er spild af tid. Hvem 
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gider lytte. 
Nej, der skal fokus på, hvordan man laver sociale netværk, der opfordrer til motion og 
sund levevis. Og så skal vi få de unge til at lade være med at ryge. Især pigerne.  
Vi skal ind på skolerne, have fat i børnene og undersøge, hvad der virker for dem. Der skal 
mere forskning i, hvordan man kan få de udsatte i tale, og hvad målene skal være. 
Derfor vigtigt med børnene. De skal synes, det er sjovt, og vi skal vide, hvordan man 
fastholder dem i motion. Så det er kommunikation og netværk, der skal op at stå. 
Måske skulle man også satse på førtidspensionisterne og de ældre, der ikke kommer ud. 
Hvordan kan vi engagere dem uden, at det virker som overgreb? 
 

Ronald Dahl 
 

Man har ikke tænkt på det her. Man skubber folk væk med holdningen, at de bare selv kan 
gøre noget ved det. Det vil man jo ikke gøre overfor heroinafhængige. Her siger man ikke 
”det er din egen skyld”. 
Det er den måde, vi kommer ud med vores budskab på, der er forkert. Den måde, man 
forsøger at overbevise folk på. Man har ikke gjort noget for at ramme de grupper, der har 
særligt behov. Heller ikke i behandlingen. 
At lide af ”Health illiteracy” -  sundhedsanalfabeter – dem, der ikke kan tage imod 
sundshedsbudskaber, har noget at gøre med uddannelse. Og til dels også alder. Det tager 
systemet ikke hensyn til. 
Bare den måde vi laver vores informationsmateriale på – til de patientgrupper. Ingen har 
tænkt på dem. 
Det gælder også den måde, man taler til dem på ude i konsultationerne. Nogle er bedre til 
det end andre – nogle er bedre til at tale i et forståeligt sprog, end dem der kommer fra 
Gentofte og Holte… 
Det burde være en del af lægeuddannelsen – der er lidt undervisning i kommunikation, 
men det burde udvides. Og der burde sættes navn på problemet. 
 

Hans Ibsen 
 

Kommunerne har et stort ansvar for forebyggelse, og her famler de p.t. meget i blinde. Det 
er efter min opfattelse rigtigt, at forebyggelsen ligger hos kommunerne. Men det kræver, 
at de har struktur på arbejdet og er rigtigt uddannede til det – og her er lang, lang vej. Det 
er så spredt, hvad de gør i dag. Jeg mener bestemt, at kommunerne kunne være en meget 
væsentlig spiller i det her. Men det kræver et helt andet set-up. Hvis kommunerne ville og 
satte sig mål og lavede en handlingsplan, så ville det være rigtig godt. Og hvis der også var 
større opgaveglidning, ville det i den grad batte. Vi har eks. sygeplejersker, der kører al 
hjerterehabilitering og blodtryksbehandling, og de er super gode. De er bedre til at tale 
med patienterne, og de har bedre tid til det.  
 

 Det gør vi forkert: 
 

Claus Hyldahl 
 

Det ligger i den liberale tankegang, at alt, hvad der kan sælges, skal sælges. Kan du sælge 
en sundhedsydelse, så er det ok. Men hvor ser vi tilbuddene til familien med de fede børn? 
Selv om det er åbenlyst for enhver, at det er der man skal sætte ind? 
 

Morten Grønbæk 
 

Forebyggelsen er jo lagt ud i kommunerne, og det er fint, men nogle tiltag kan ikke 
besluttes i kommunerne. De forebyggelsestiltag, som vi ved virker, dem har kommunerne 
ikke mulighed for at beslutte. Det kan være priser på tobak eller aldergrænser for at købe 
alkohol. Det skal besluttes nationalt. 

Claus Hyldahl 
 

Vi har et apparatfejls-væsen. Vi kalder det et sundhedsvæsen men burde kalde det et 
sygevæsen. Vi tager os først af mennesker, når de er blevet syge.  
Sundhedsvæsenet fungerer som et symfoniorkester, der består af lutter solister, som hver 
især kaster patienten videre i systemet, når de ikke kan hjælpe mere. Patienter bliver 
kastebolde i systemet. 
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Frede Olesen 
 

Vi skal driftsoptimere, og vi skal turde udfordre os selv. 
Vi måler succes på pengeforbrug og personaleforbrug, men ikke på, om vi leverer varen. 
Der mangler den samlende driftskultur, som har fokus på, at hele sundhedsvæsnet spiller 
sammen, men vi er angste for at lave gode strukturer. 
 

Claus Hyldahl 
 

Overordnet set er det forkert, at det er politikerne, der er ejere af sundhedsvæsenet. Det 
burde selvfølgelig være borgerne, kunderne, der er ejere. Vi betragter vores 
sundhedsvæsen som en produktionsvirksomhed. Vi er resultatorienterede, og vi har fået et 
markedsorienteret sundhedsvæsen, hvor vi lader efterspørgslen styre. Er der et behov, så 
skal vi honorere det. Fuldstændig uden overordnet styring. Hvis nogen kan tjene penge på 
en behandling, så skal vi have den. Vi opfatter det som en succes at have et 
sundhedsvæsen, som udfører flere og flere behandlinger. Vi burde måle vores succes på, 
at færre og færre behandlinger var nødvendige.  Alle pile peger i retning af, at denne 
model ikke holder. Vi har haft en boligboble, og en finansboble. Det næste bliver en 
sundhedsboble. Og det kommer i høj grad til at gå ud over dem, som ikke har fået tilbudt 
sundhedsforsikring. Det er jo det offentlige, der financierer de forskellige 
forsikringsordninger, og det er helt absurd – nogle får muligheder, som andre ikke får. I 
min verden er det ok, at folk får nogle ydelser, som andre ikke får, hvis de selv betaler. 
Men det gør de jo ikke. Hvorfor skal virksomhederne have skattefritagelser for 
sundhedsforsikringer? 
Jeg mener, det er politikerne, der er de skyldige. Vi er alle blevet hjernevaskede til at 
forbruge mere og mere. Vi lever efter en vækstmodel, og det er købmandsskabet, der 
styrer. Og så nedsætter man en forebyggelseskommision, men lytter alligevel ikke til den. 

  
Det bør der gøres: 
 

Claus Hyldahl 
 

Vi skal til at se fremadrettet – vi kommer til at mangle 100.000 ansatte i det offentlige 
indenfor få år. Vi burde se på, hvor halter det, og hvad kan vi gøre for at ”booste” 
systemet. Hvad har vi af ressourcer, og hvordan kan vi bruge dem bedst. I stedet for, som 
nu, at give fordele til folk, der i forvejen har sociale fordele. Vi bør overordnet se på, hvilke 
sygdomme, vi vil behandle. 
Vi kan se det forkerte i vores system på alle de fedmeoperationer, der foretages i dag. Der 
kommer mange flere fremover, men fedme er et problem, vi bør tage os af langt før, folk 
bliver så fede, at de har brug for en operation. Det skal starte allerede med jordemoderen. 
Når folk er blevet så fede, at de skal opereres, er det jo ikke sket på få år. De har i mange, 
mange år mødt behandlere, som ikke har gjort noget ved det. Det handler om at holde folk 
ude af behandlingssystemet. I stedet for at give dem sundhedsforsikringer og stikke dem 
blår i øjnene med mulighed for at blive behandlet af kiropraktorer, fysioterapeuter osv. 
Målet må være at behandle færre, men sagen er, at behovet stiger og stiger. F.eks. for 
fedmeoperationer. Og det handler om, at folk får livsstilssygdomme, der har betydningen 
for de sidste 40 år af deres liv. Det sundhedsfaglige personale guider folk til behandling i 
stedet for at forholde sig til den usunde livsstil, der er årsagen. Det er helt grundlæggende, 
at vi bilder folk ind, at de løser problemerne ved at smide sig på en briks og få en 
behandling. Så tror folk, at de får noget, der hjælper dem. Og så poster man viden på folk. 
Men vi har jo viden nok, det er jo på trods af viden og muligheder, at folk lever usundt. Det 
handler om at give dem tilbud for et sundere liv – at ramme dem ind, ligesom i trafikken. 
Vi skal lade være med at kalde det sundhedsforsikringer. Kald en spade for en spade og sig 
det, som det er – at vi støtter private virksomheder, som skal tjene penge på behandlinger. 
 

Helle Bødker 
Madsen 
 

Folketinget må sørge for, at det følger af loven, at der er pligt til en ligelig behandling, når 
private sundhedsaktører udfører opgaver, som påhviler det offentlige sundhedsvæsen.  
Problemet er, at man har privatiseret uden at sikre patienternes rettigheder. 
Folketing og regering har valgt at bruge de private aktører bl.a. for at komme af med 
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ventelisterne. Men når der er kommet flere private aktører, er det blevet endnu mere 
centralt at holde fast i juraen. Med begrænsede ressourcer og øgede 
behandlingsmuligheder bliver det stadig mere vigtigt, at der sikres lige adgang til den 
behandling, der er. 
 

Frede Olesen 
 

Vi skal driftsoptimere og vi skal turde udfordre os selv. 
Vi måler succes på pengeforbrug og personaleforbrug, men ikke på, om vi leverer varen. 
Der mangler den samlende driftskultur, men vi er angste for at lave gode strukturer. 
 

Allan Flyvbjerg 
 

Man burde tilbyde alle fra de er 40-45 år et årligt helbredstjek. Det er logik for burhøns. 
Resultaterne ved sådan et tilbud vil fungere som ”eyeopener” for de fleste. Det ville for 
alvor flytte på danskernes bevidsthed om sundhed. Man kunne bare nøjes med at tjekke 
oplagte risikotegn, som forhøjet blodtryk, kolesterol, taljemål eller blodsukker. Bare dér 
ville vi komme langt.  
M.h.t. sundhedsforsikringer, så er det kun de velbjergede firmaer, der har råd til dem. Det 
giver social ulighed. Derfor burde det være obligatorisk, at samfundet tilbød et 
helbredstjek.  
I Danmark er vi bange for at få svenske tilstande med regler. Men det er totalt misforstået. 
Der skal reguleres, så folk hjælpes til at tage det sunde valg. Ja, det er godt nok individets 
og kommunernes ansvar. Men det nytter ikke noget uden, at vi tager fælles initiativer. 
Forældre har et ansvar, skolerne har et ansvar, idrætscentrene har et ansvar. Vi må lave 
lokale så vel som nationale politikker, der gør, at alle kan leve op til deres ansvar. 
Politikerne må gå i spidsen, det er ikke bare individets ansvar. 
 

Frede Olesen 
 

Dernæst mangler vi viden om, hvordan vi rammer folks evne til at tage fat om deres 
helbredsproblemer. 
Og så mangler sundhedsvæsenet at kigge indad. Vi spiller med – og accepterer de stærke 
patienters krav om ”dirty tricks”. 
Vi mangler evnen til at mikroskopere sundhedsvæsenets funktioner. 
Vi er rigtig gode til at genere ny viden – men vi ved for lidt om, hvordan væsenet fungerer. 
Her er vi rigtig svage. 
Der mangler systematik og evner til at skabe sammenhæng. 
 

Morten Grønbæk 
 

Jeg er stærk fortaler for kampagner f.eks. genstandskampagnen. 70-80 pct. kender 
genstandsgrænserne og også ”Seks om dagen”- kampagnen. Jeg kan godt lide den 
almindelige information om, hvad der er godt og dårligt. Viden om det, kan også være med 
til at legitimere i offentligheden, når politikerne gennemfører øgede afgifter.  Men det er 
rigtigt, at der er nogle, man ikke når ved kampagner. Og her skal mere forskning til. Vi ved 
en masse om frugt og grønt og rygning, vi kender risikofaktorerne, men vi ved ikke, 
hvordan man får folk til at ændre adfærd. 
 

Frede Olesen 
 

Vi mangler megen viden på det her område. Vi er nødt til at have mere forskning i, hvornår 
mennesker søger professionel hjælp. Er de vanskeligt stillede borgere også dårligere 
stillede i sundhedsvæsenet?  
Vi mangler viden om sundhedsvæsenets adfærd. 
Og vi mangler nogle bud på, hvorfor det ser ud til, at de dårligt stillede kommer senere i 
behandling. Hele det forskningsområde med tidlig diagnostik er underprioriteret. Vores 
opdeling i  primær og sekundær sektor er forældet. Vi burde gøre som Kaiser Permanente, 
hvor kultur og struktur er tæt forbundet, og hvor man nøje gransker de akutte 
indlæggelser og samarbejder. 
 

Morten Grønbæk 
 

Hvis man lavede en costbenefit-analyse, så ville forebyggelse vinde mange meter, også 
med hensyn til udligning af den sociale skævhed. Man ville kunne vurdere, hvor snittet skal 
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være – med evidens for, hvad det kan betale sig at gøre. I dag er det sådan, at for hver 
1.000 kr., der bliver brugt, går de 999 kr. til behandling og 1 kr. til forebyggelse. Også ud 
fra et økonomisk synspunkt  er det helt skævt. 
Vi taler så meget om dårligere behandling i Danmark. Men måske handler det også her om 
forebyggelse. Vi er dårligere, når vi kommer på hospitalet – bl.a. fordi vi ryger og drikker. I 
Danmark er vi generelt dårligere, når vi kommer ind på hospitalet end i Sverige, derfor har 
vi også en dårligere prognose. Det er således ikke sikkert, at svenskerne er bedre til at 
behandle, selv om det umiddelbart ser sådan ud 
 

Hans Ibsen 
 

På hjerteområdet handler det om at opspore tidligere, og her kunne vi med lethed blive 
meget bedre. Hvis lægerne pr. automatik målte blodtryk, ville det være en gevinst. Hvis vi 
skal finde folk, inden de bliver syge,  kommer arbejdspladserne ind igen. 
 

Frede Olesen 
 

Vi har en forældet opdeling af primær- og sekundær sektoren. Det er udtryk for en skæv 
tankegang, at vi arbejder så opdelt. Når sygehusvæsenet har løst sin opgave, hvorfor 
tænkes der så ikke i, hvordan man bedst supporterer primærsektorens arbejde. Også i 
rehabilitering er der stor ulighed. Sygehusene taler om unødvendige indlæggelser – der 
findes ikke unødvendige indlæggelser. Det er aldrig unødvendigt, når en patient indlægges. 
Men der findes manglende sammenhæng i behandlingen. 
Vi mangler systematik og sammenhæng, det handler om kultur og struktur. Om 
samarbejdskultur. 
Vi arbejder i siloer – og de spiller ikke godt nok sammen. 
Vi skal have ordentlige lovmæssige rammer, og så skal vi lære at lægge fælles planer – i 
stedet for at de forskellige instanser spiller bold mod hinanden. 
Vi skal have en struktur, der kan magte opgaven. Vi skal se på arbejdsfordelingerne, og vi 
skal have forskning i hvilke behov, der reelt er.  
Vi har kæmpemuligheder for forbedringer – og bedre udnyttelse af ressourcerne. 
 

 Sådan kan danskerne blive sundere: 
 

Morten Grønbæk 
 

Tog man fat på de strukturelle ting, eksempelvis satte aldersgrænser for alkohol og 
håndhævede dem, så ville det virke. Det ved vi f.eks. fra rygerne. I de lande, der har lavet 
dramatiske tiltag, der er antallet af dødsfald faldet hurtigt. Det er nødvendigt at flytte fokus 
fra individniveau til struktur. Jeg oplever manglende vilje til forebyggelse blandt politikerne. 
Jeg kan ikke pege på årsagen, men det er jo i hvert fald heller ikke noget, hverken 
rusmiddelproducenterne eller medicinalbranchen er specielt optaget af. Det er helt fair at 
politikere må tilsidesætte nogle forebyggelsesforslag med begrundelser om fx økonomi 
eller andre overordnede samfundsforhold, som sådan nogle eksperter som jeg ikke har 
forstand på, men det er meget  frustrerende, når politikere mener, de bare kan sige ”det 
tror jeg ikke på”, når man kommer med klar evidens for, at forebyggelse virker. 

Claus Hyldahl 
 

Vi har brug for et paradigmeskifte, en hel anden sundhedsforståelse og et sundhedsvæsen 
bygget op på helt andre præmisser. Vi har nogle helt andre problemer end dengang, 
sundhedsvæsenet blev skabt. Og de nye problemer er stadig mere dominerende. Først når 
vi tager hånd om de ting, kan vi forholde os til, hvordan vi prioriterer. Man kan jo f.eks. 
diskutere, om det er rimeligt, at vi andre betaler for, at folk brækker deres ben på en 
skiferie – har man råd til at tage på skiferie, har man vel også råd til at betale for at blive 
opereret. Og hvad med rygerne, deres handlinger er et kollektivt problem. Hvor er de, der 
tør sige, at det her ikke holder – at vi ikke kan alt? 
Menisken-skader er vigtige – ja. Men i forhold til hvad? 
 

Frede Olesen 
 

Både i Danmark og i Europa skal vi forske mere i ulighed. I Danmark har vi et paradoks. Vi 
er nogle af de bedste til at forske i sundhed. Men samtidig er vi nogle af de dårligste til 
resultaterne. Vores vilje til at forske i forebyggelse, diagnostik og om det, vi gør, er smart 
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nok, er tæt på nul. 
Vi har i høj grad ulighed i rehabilitering. Der har vi været for dårlige. Hvis vi skal ændre 
noget til det bedre har vi en række værktøjer: lovgivning – arbejdsfordeling – struktur – 
vidensdeling – guidelines – implementering og kvalitetsmonitorering. Korrekt, systematisk 
og planlagt brug af disse værktøjerkunne give en kæmpe mulighed for forbedring. 
Hjertefolket har vist vejen. Hyppigheden af hjertedød rasler ned fordi man på en lang 
række områder har iværksat det rigtige. Det kan gøres på andre områder også. 
Sundhedsvæsnet er fokuseret på at generere ny viden, men ikke på, om vi gør det rigtige. 
 

Torben Mogensen 
 

Man skulle forbyde pizzariaer. Gøre det svært at få fat i den usunde fast food. Eller i hvert 
fald kræve, at der er så og så langt imellem de usunde tilbud. 
Og så skal man gøre noget mere med børn og motion. For hvis børn først bliver 
overvægtige, så forsvinder det ikke. 
Men man kan spørge sig selv, hvad kan vi som samfund tillade os overfor befolkningen. Vi 
skal ikke opdrage dem, men rådgive  - og derfor er det godt at lave fysiske rammer, der 
gør det sværere. Man kunne f.eks. forbyde bilkørsel  500 m fra skolerne. Forebyggelse 
skulle også  ligge i de tekniske udvalg og ikke i kun i sundhedsudvalget. 
Som samfund vælger vi i dag den nemme løsning. Men da vi ikke kan opdrage eller 
beskatte os ud af det, må der nogle strukturelle ændringer til.  
Man frygter, at det griber ind i den personlige frihed. Men det værste er, at der er ikke 
meget af den eksisterende forebyggelse, jeg tror på. Jeg mener ikke, kampagnerne virker. 
Det handler om de ting, vi gør – rent strukturelt. 
 

Morten Grønbæk 
 

Vi har masser af evidens for, at forebyggelse virker. Men politikerne er nogle bangebukse. 
De lytter efter folkestrømmen, undskylder sig med, at de skal have befolkningen med, før 
de kan lave sundhedstiltag. Men befolkningen er mere lydhøre, end politikerne tror. De 
mener, at man selvfølgelig skal passe på børn og unge, så befolkningen er mere lydhør end 
politikerne. Og det burde da være politikerne, som gik forrest. 
 
 

Frede Olesen 
 

Vores opdeling i en primær og sekundær sektor er forældet. Vi bør skabe et system, hvor 
kultur og struktur er tæt forbundet, og hvor man nøje gransker de akutte indlæggelser for 
at undersøge, om de kunne være undgået ved at støtte bedre op om primærsektoren. Og 
vi bør få smarbejdet mellem primær- og sekundærsektoren forbedret væsentligt.. 
 

Ronald Dahl 
 

Måden, vi har bygget sundhedssystemet op på, er meget traditionsbestemt. Når vi laver 
anbefalinger/retningslinier for diagnostik og behandling skal det være evidensbaseret, men 
når det kommer til alvorlige ting som fordeling af ressourcer og sundhedsbudgetter, er der 
traditioner.   
Dem, der kender nogen, bliver bare ved med at få, mens andre traditionsmæssigt intet får. 
Vi bør se kritisk på, hvordan politikerne gør, når de lægger budgetterne. 
Vi skal have ordentlig epidemiologi, der afslører, hvad behandlingen gør for den enkeltes 
livskvalitet. Vi bør vurdere, hvad kan man kan gøre ,og hvad man vil  bruge pengene på. Vi 
skal have et ordentligt grundlag at tale om tingene på, det har vi ikke i dag. 
Og så skal vi diskutere på et grundlag af viden om, hvad man faktisk kan gøre ved tingene. 
Som det er i dag,  kommer patienterne hen, hvor behandlerne er. Ikke omvendt.  Og 
behandlerne er der, hvor det betaler sig at være – der hvor pengene er. På endokrinologisk 
afdeling ligger masser af patienter, som også har KOL, men de kommer aldrig i behandling 
for andet end deres diabetes. De bliver ikke tilset af en lungemediciner – hvorfor? På den 
endokrinologiske afdeling har de 9 professorer – på vores afdeling har vi en. Vi har en 
masse afdelinger, der ikke tager sig af KOL-patienterne, fordi de forsker i noget andet. Det 
er ulighed. 
Vi burde have måder at følge op på – at evaluere på. Vi må jo vide, om indsatsen virker. 



 

 

71 Ulighed i sundhed 

Der findes evalueringer, men når ikke alle registrerer, nytter det jo ikke noget. 
 
 

Claus Hyldahl 
 

Vi bør sætte ind overfor raske mennesker. Sikre sund mad, cykelstier. Støtte den slags med 
skattelettelser i stedet for. Det vil altid være folks egne valg, men hvorfor ikke lave kvoter 
for, hvor mange fastfoodbutikker, der må ligge på en vejstrækning, hvorfor ikke lave regler 
for, at der ikke må være slik i sportshaller. Som det er nu, signalerer vi, at det er ok at 
fylde sig med usund mad. 
Hvis vi fjerner de usunde ting, påvirker vi de frie valg – ligesom vi jo gør i trafikken. Vi har 
også undervisningstvang herhjemme. Der er tvang i forbindelse med mange andre 
væsentlige ting i samfundet. Vi bruger regulering til at guide folk til de rette valg. Der er 
også meget mere at hente ved afgifter – vi har 1000 måder at regulere vores samfund på. 
Vi kunne også forbyde slikreklamer i børne-TV. Jeg sætter jo heller ikke vingummier på 
middagsbordet sammen med hakkebøfferne.  
Vi savner en lang række tilbud, hvor effekten er sværere at måle umiddelbart. 
Der sker en polarisering – folks livsstil bliver mere og mere usund, og vi giver flere og flere 
behandlinger. Jeg finder det direkte uetisk, når folk står og taler om det som en succes, at 
vi udfører flere og flere behandlinger. At man har behandlet så og så mange raske 
mennesker – det er ikke en succes. 
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 Kapitel 7: Undersøgelse af FOA-medlemmers sygehusoplevelser 
 

 

FOA Kampagne og Analyse 

28. maj 2010 

 

Det siger medlemmerne om deres erfaringer med sundhedssystemet 

FOA har i perioden 12.-24. maj 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes erfaringer med 
sundhedssystemet via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.137 medlemmer har deltaget fuldt ud i 
undersøgelsen. Det svarer til 59 procent af de medlemmer, der blev inviteret. Resultaterne er vægtet efter sektor. 

 

Hovedkonklusionerne er: 

• 50 procent af medlemmerne føler, at det nogle gange kan være svært at forklare deres læge, hvad der er i 
vejen. 

• 37 procent har oplevet selv at måtte presse på for at komme til en specialist, mens 18 procent selv er gået 
til en specialist, uden at deres praktiserende læge vidste det. 

• 72 procent af medlemmerne har tiltro til, at deres læge i høj grad eller nogen grad er opdateret på den 
nyeste viden. 

• Blandt medlemmer der har svaret, at de selv eller en af deres nærmeste pårørende har været indlagt på 
hospitalet indenfor de seneste fem år, har 87 procent i høj grad eller i nogen grad haft tillid til, at de fik 
den bedste behandling. 

• 20 procent følte sig i ringe grad eller slet ikke ordentligt informeret undervejs, mens de eller deres 
pårørende var indlagt. 

• Der er en stærk sammenhæng mellem, om man føler sig godt behandlet, og om man føler sig godt 
informeret undervejs under indlæggelsen. Hvis man føler sig godt informeret, har man oftest også tillid til, 
at behandlingen er den bedst mulige. 

• 41 procent følte i høj grad eller i nogen grad, at der blev talt hen over hovedet på dem i forbindelse med 
indlæggelsen af dem selv eller deres pårørende. 

• 43 procent følte, at det bare gjaldt om at få dem eller deres pårørende udskrevet så hurtigt som muligt 
under indlæggelsen. 

• 81 procent følte, at personalet gav den omsorg, der var behov for, mens de var indlagt. 

• Af dem, der havde brug for genoptræning efter indlæggelsen, svarede 62 procent, at de fik et relevant 
genoptræningstilbud. Heraf svarede 27 procent, at der var ventetid på genoptræningstilbuddet. Den 
gennemsnitlige ventetid var for disse 4,6 uger. 

 

 

Erfaringer med egen læge 

72 procent af medlemmerne i undersøgelsen tror, at deres praktiserende læge i høj grad eller i nogen grad er 
opdateret på den nyeste viden (se figur 1). 13 procent tror i ringe grad eller slet ikke, at deres læge er opdateret. 

Figur 1 viser også, at 8 procent af de adspurgte i ringe grad eller slet ikke føler, at deres læge tager dem alvorligt, 
mens 11 procent ikke føler, at lægen lytter ordentligt til dem. 

Halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen føler, at det nogle gange kan være svært at forklare, hvad der er i 
vejen, når de er hos lægen. 

21 procent føler, at lægen i ringe grad eller slet ikke har tid nok. 
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Figur 1. Nu følger der en række spørgsmål om dine erfaringer, når du er hos din praktiserende læge 
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Antal svar: 2.137 

 

52 procent af deltagerne i undersøgelsen føler i høj grad eller nogen grad, at de nogle gange får mindre ud af 
besøget hos lægen, end de havde håbet på (se figur 2 nedenfor). 

37 procent har oplevet, at de selv måtte presse på for at komme til en specialist. 18 procent har svaret, at de selv 
har opsøgt en specialist, uden at deres praktiserende læge vidste det. 

55 procent af medlemmerne i undersøgelsen har svaret, at de i høj grad eller nogen grad har talt med deres læge 
om livsstil som fx tobak, motion, overvægt eller stress. 45 procent har i ringe grad eller slet ikke talt med deres 
læge om livsstil. 

 

Figur 2. Nu følger der en række spørgsmål om dine erfaringer, når du er hos din praktiserende læge 
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Antal svar: 2.137 

Erfaringer med hospitalsvæsenet 



 

 

74 Ulighed i sundhed 

78 procent eller 1.671 af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at enten de selv eller en af deres nærmeste 
pårørende har været indlagt på et hospital indenfor de seneste 5 år. Det er disse 1.671, resten af dette notat vil 
dreje sig om.  

87 procent havde i høj grad eller nogen grad tillid til, at de fik den bedste behandling på hospitalet, da de selv eller 
deres pårørende var indlagt. 3 procent havde slet ikke tillid til, at de fik den bedste behandling, mens 10 procent i 
ringe grad havde tillid til behandlingen. 

 

Figur 3. Havde du tillid til, at du eller din pårørende fik den bedste behandling på hospitalet? 
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Antal svar: 1.671 

Oplevelse af behandlingen 

 

Figur 4 viser, hvordan medlemmerne oplevede behandlingen af dem selv eller deres pårørende under 
hospitalsindlæggelsen.  

Figur 4. Hvordan oplevede du behandlingen af dig/din pårørende på hospitalet? 
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Antal svar: 1.669 

 

20 procent følte sig i ringe grad eller slet ikke ordentligt informeret undervejs gennem indlæggelsen af dem selv 
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eller deres pårørende. 

41 procent følte i høj grad eller i nogen grad, at lægerne talte hen over hovedet på dem. 

43 procent følte i høj grad eller nogen grad, at det på et tidspunkt bare gjaldt om at få dem selv eller deres 
pårørende udskrevet så hurtigt som muligt. 

17 procent følte i ringe grad eller slet ikke, at personalet gav den omsorg, der var brug for. 

Måler man sammenhængen mellem resultaterne i figur 4 og tillidsniveauet, som vi så i figur 3, tegner der sig et 
billede, der viser, at sammenhængen mellem manglende tillid til behandlingen og ringe grad af information 
undervejs, er den stærkeste sammenhæng. Der er også signifikante sammenhænge til de andre spørgsmål i figur 4, 
men altså ikke nær så klare tendenser, som ved spørgsmålet om hvorvidt man har følt sig ordentligt informeret 
undervejs.  

Genoptræning 
 
I figur 5 nedenfor ser vi, at 37 procent efter indlæggelsen har haft behov for genoptræning. 
 
Figur 5. Har du eller din pårørende efter hospitalsopholdet haft behov for genoptræning? 
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Antal svar: 1.668 

62 procent af dem der havde brug for genoptræning har fået et relevant genoptræningstilbud. Heraf svarede 27 
procent, at der var ventetid på genoptræningstilbuddet. 

Blandt dem, der svarede, at der var ventetid, var den gennemsnitlige ventetid 5,7 uger. Det dækker over, at 93 
procent har svaret, at ventetiden var ti uger eller derunder, mens 7 procent har svaret, at ventetiden var længere 
end ti uger. Det betyder, at der er en relativt stor usikkerhed på 1,7 uger. To personer har svaret, at ventetiden var 
60 uger. Sorterer man disse to personer fra, bliver gennemsnittet 4,6 uger med en usikkerhed på 0,7 uge. 

 
Figur 6. Fik du eller din pårørende et relevant genoptræningstilbud? 

62%

33%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ja Nej Ved ikke

 
Antal svar: 605 
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FOA Kampagne og Analyse 

28. maj 2010 

 

Bilag til notatet: Det siger medlemmerne om deres erfaringer med 
sundhedssystemet 

De personer der svarede, at de i ringe grad eller slet ikke havde tillid til at de selv eller deres pårørende fik den 
bedste behandling, fik mulighed for at skrive, hvorfor de ikke havde tillid til at behandlingen var den bedste. I dette 
bilag følger alle besvarelserne på spørgsmålet. 202 personer har afgivet et svar på spørgsmålet. Der er foretaget en 
overordnet optælling af de svar, der oftest går igen. 

De svar der oftest går igen er: 

• 49 svarer, at travlhed er den væsentligste årsag til den manglende tillid. 

• 52 svarer, at ringe information har været den væsentligste grund til den manglende tillid. 

• 25 svarer, at fejlbehandling/fejlmedicinering har været den væsentligste årsag til den manglende tillid. 

 

Hvorfor havde du ikke tillid til, at du eller din pårørende fik den bedste behandling? 

 
 
behandling var for ringe og ventetiden var forlang 
 
Der var slet ikke tid....og der var flere dages ventetid på undersøgelser...og der blev slet ikke givet besked til min 
mor....total uvished 
 
flere forskellige læger flere teorier manglende læsning af patientjournal inden undersøgelser.så det man får at vide skal 
foregå den ene dag laver den næste læge om 
 
For mange forskellige læger gav forskelli besked,også sygeplejersker. 
 
Der var flere læger ind over og de virkede ikke forberedte. Der var meget travlhed. 
 
blev fejl operet og dårlig vejledning  bagefter 
 
via de oplevelser hun fortalte om. Hun er næsten blind og døv- men oplevede bl.a. ikke at kunne få hjælp om natten til at 
blive fulgt til toilettet 
 
Min far døde af stafyllokokker infektion. Og suk ja, der var møjbeskidt alle vegne. Der skulle spares på rengøringen fik vi 
at vide. Han fik heller ikke altid sin medicin til tiden og ofte manglede der en eller to af de piller han skulle have. Hvis ikke 
han selv gjorde opmærksom på det, var han nok død på et tidligere tidspunkt.personalet var søde, men de havde travlt, 
sagde de. 
 
Personalet kom ikke før en ½time efter der var ringet på dem. Der var snavset og personalet virkede afstandstagende. 
 
Fordi personalet havde alt for meget at se til. Det var ikke ond vilje, men mangel på ressourcer. Og enkelte læger var 
dårlige til at kommunikere – 
 
Personalet virker meget fortravlet. Der er masser af eksempler i forskellige medier på, at det danske sygehusvæsen bliver 
ringere og ringere til at dianogstisere og være "up to date" med den mest effektive behandling. Plejen virker tilfældig og 
de sjældne samtaler med læger er ikke tilfredsstillende, lægen virkede ikke opdateret fra journalen. En gang var der kun 
personale fra et vikarkorps og de løb livet af sig, men kunne selvfølgelig slet ikke følge med patienternes behov. 
 
Der var travlt og de havde ikke tid 
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Travlhed - mange skiftende personaler. Manglende "lytteevne" 
 
På grund af for ringe informationsniveau og for dårlig medinddragelse af patienten og sikring af at patienten har forstået 
given information. 
 
At der kom direkte usande udsagn på åbenlyse og målbare ting 
 
fordi min far døde 
 
Fordi lægerne har hver dags mening om sygdommen, ikke ens retningslinier 
 
Fordi , En læge siger noget . En time senere , siger en anden læge noget andet . ØV ØV 
 
Der blev ikke lyttet 
 
vi oplevede at lægen ikke vidste hvem han behandlede og hvad han skulle behandle 
 
Mange forskellige unge læger, spurgte om det samme. Skulle selv holde styr på medicin og spørge til behandling. 
 
Jeg fik på to forskellige hospitaler forkert medicin som var beregnet til en anden!! Det medførte ekstra dage på 
hospitalerne med drop den ene gang. Ydermere gjorde jeg begge gange opmærksom på at det ikke lignede min normale 
medicin, men fik at vide at sygepl. havde tjekket det!! 
Der er ikke altid styr på ordinationer, aftaler og handlinger - pinligt !!! 
 
-Forkert medicin  -personalet var ikke ordentlig orienteret vagtene imellem og om sygdonsforløbet -hygiejnen ikke iorden 
-For mamge forskellige læger – fejlbehandling 
 
der var et meget lavt informationsnivau, fik ikke svar på prøver. Dårlig hygiejne blandt personalet. 
 
Kunne se at det ikke skete. Min pårørende lå kl. 15 om eftermiddagen og var endnu ikke vasket fra dagen før om 
morgenen. Ikke forståelse for kronisk sygdom i forbindelse med kost.Ikke forståelse for smerter. I det hele taget ikke tid 
til at tage sig af pt 
 
fordi lægerne gav mig det indtryk af at de var uenige i min behandling.... og indgrebet var Meget akut 
 
Kunne ikke forstå, beskeder, grundet manglende danskkundskaber i sygehusregi. Fejlmedicinering/Travlhed 
 
pag.af travlhed de glemte at skifte drop,når det var løbet tør.De lovet at give beh.på en bestemt måde men gangen efter 
var det igen ikke iorden. 
 
Den akutte del var professionel, men overflytning til genoptræningsafd, det var en katastrofe,vi lavede 2 skriftlige klager 
med efterfølgende samtaler, uden det blev bedre, så det ved pågældende afd. godt. Vi fik flyttet vores mor til et bedre 
sted. 
 
Der var ikke åbenhed til mig som pårørende omkring diagnosen på min mors faldulykke - ingen fortalte, at man så en 
skade i nakken der gjorde hende livsvarig lam i kroppen 
 
De havde ikke nok tid 
 
Nyopererede der blev talt ned til, kommer når vi har tid, manglende mad og drikke i længere perioder, fyldte sprøjter 
efterladt på stue, manglende information ved udskrivelse 
 
Det var en gammel dement mand, der tog for meget af deres tid. 
 
fordi man skal være stærk som pårørende og stille de rigtige spørgsmål ellers går det ikke. P.G.A. travlhed er der ikke tid 
til at sætte sig ind i den enkeltes situation , det er hurtigt ind og hurtigt ud igen så kan egen læge eller pårørende tage 
over når de er udskrevet.Vigtig medicin som man skal have bliver ikke givet hver dag. Alt i alt en meget dårlig oplevelse at 
have en pårørende indlagt. 
 
lægerne var uenige om behandlingen 
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Personalet havde for travlt og glemte så som medicin,og meget andet 
 
skiftende personale dårlig information 
 
Efter at være kostet rundt på flere hospitaler,uden at være kommet til. 
 
Der blev  kun fulgt op på den øjeblikkelige situation og ikke arbejdet på at finde en årsag! 
 
min far blev indlagt med en blodprop i hjertet, gjorde plejepersonalet opmærksom på hans åndedræts besvær, de slog 
det bare hen, siden kom han på riget for at få en ballon udvigelse, hvor de opdagede han ikke havde en blodprop i hjertet 
men i lungen, så min tillid til næstved sygehus er ikke stor 
 
Fordi at de meste af personalet, incl. lægerne var overfladiske, virkede irriteret på patienten og de pårørende. De 
bekymrer mig om de nu ser "den hele patient", eller glemmer noget, måske meget vigtigt i behandlingen af patienten. 
Utryghed ! 
 
blev sendt for tidligt hjem flere gange - personalet begrundede det med roskildesyge på sygehuset 
 
Fordi lægerne overhovedet ikke var kompetente/menneskelige! Desuden gav alle lægerne forskellige behandlinger og 
svar. 
 
 
De lyttede ikke og gav forkert medicin flere gange, trods nedskrevet medicin status var udlever til dem ved indlæggelse. 
Der blev ikke mobiliseret og der opstod tryksår og følger/ konplikationer til sengeleje. 
 
tid til information om livstruende sygdom var ikke god nok samt opfølgning af hvordan man håndterer sit liv i den 
situation. blev sendt rundt til forsk hospitaler. måtte selv opsøge og via forsikring få røntgen på privathospital. 
frustrerende og utilfredsstillende 
 
Blev indlagt til planlagt operation. Vågnede op af narkosen uden at være opereret. Begrundelsen var, at de ikke havde de 
rigtige remedier på opr.stuen. Fik en ny tid til operation 10 dage senere. Blev udskrevet s.d. om aftene efter 
opereationen. Måtte ringe 112 en tim. efter udskrivelsen pga. styrtblødning, og blev så indlagt igen. Det viste sig, at jeg 
slet ikke skulle have været udskrevet da de havde foretaget en anden operation end den planlagte. 
 
Når man har cancer og er op i årene - ja, så skal man jo dø alligevel. 
 
Jeg var blevet opereret for akut diskusprolaps, synes jeg bare belv overladt til mig selv. Måtte spørge flere gange på 
tidligere spørgsmål som ikke blev fulgt op. Min fornemmelse var at de undgik mig, da jeg selv arb.på hospital synes de 
ikke at jeg kunne have behov for almindelig omsorg og m.m 
 
Fordi man bliver flyttet fra afd. til afd. og skal forklare forefra igen og igen 
 
fordi man lå i mange timer uden at få noget at drikke.og intet toilet tilbud.fik ikke besked på hvad der skulle foregå 
 
lægen kendte ikke til artikkel om det medicin der blev givet,ikke måtte bruges til pågældende sygdom. 
 
Fejlbehandling 
 
der går for lang tid inden man får resultat at vide, og der går for lang tid inden behandlingen bliver påbegyndt. 
 
Grundet man selv skulle være obs. på hvad slags medicin der blev givet og hvor mange gange på grund af plejepersonalet 
var for hårdt presset og manglede hænder.Det føltes som personalet ikke havde tid til at sætte sig ind i journalen dagligt 
for at følge op på evt. ændringer. 
 
Lægerne kan ikke finde årsagen til min datters sygdom. 
 
der var ingen fast kontakt person man kunne spørge. alle virkede fortravlet.bad man om medicin gik der en krig før 
sygeplejsken kom med det.jeg følte at ingen kendte til min mor eller hendes sygdom 
 
det var for travlt og personalet havde ikke tid til en og lægen var mest interesserede i af få en udskrevet igen. 
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Der er for travlt. Skal selv spørge og følge op på tingene. For meget bliver "glemt". Lægerne er ikke enige om ret meget, 
afhængig af, om det er overlæger eller små læger. Kan som patient føle at der bliver set mere på økonomi end den syge 
krop. 
 
der var ikke mennesker nok på den afdeling min far var indlagt på, så han blen ligesom"glemt" 
 
Det var i påsken, ikke personale nok til a t lave den endelige undersøgele, den kommer først nu her i juni 
 
På Hvidover hospital for et brækket ben, og de var så ufattelig uforskammede og derfor tror jeg ikke at det var optimalt 
for mig, men benet var godt nok sat sammen. 
 
Fordi "de" på afdelingerne ofte nu er så spcialiserede at de ikke ser andet end det "de" går efter.  Har oplevet at være 
indlagt en uge, med mange undersøgelser, hvor "de" ikke lyttede - det kunne kun være en blodprop, efter 
hospitalsindlæggelsen kontaktede jeg en specialist der kunne konstatetere betændelse i akkillesenen - en enklet 
indsprøjtning kurede det – 
 
De har så travl, så man skal være en patient der tør at spørge, man er utrolig usikker, spicelt når man har sin viden inde 
for faget. 
 
har været ude for de har lavet fejltagelser 
 
 
Jeg oplever at jeg selv skal have tjek på de tilbud eller rettigheder der er mulige... 
 
Fordi man havde glemt at skrive den vigtigste medicin på recepten til Apoteket, hvilket jeg selv opdagede, og de 
beklagede fejlen da jeg henvendte mig til afdelingen på Hospitalet. Men det er bare ikke iorden. 
 
Min mor på 83 lå  længe på afdelingen, blev først scannet og opereret, efter en del diskusion 
 
Blev sendt hjem uden at være ordentlig undersøgt, og indlagt få dage efter igen, og døde. 
 
for ung og uerfaren læge. søgte ikke oplysninger eller erfaring fra andre læger 
 
Fordi de ikke tog hensyn til min pårørendes menig 
 
Undrer mig over, hvordan de sender borgere hjem, nedværdigende, som om, de hellere vil se deres hæl end tå, og at de 
ikke er ordentlig optrænet. At plejeplan ikke stemmer overens med det aktuelle, fx at de kan gå 20 m, men det viser sig 
at de kun kan gå 2 meter. Forkert medicin, nogle gange en fremmeds medicin !!!!Det er nu bedre i det private. 
 
sprogvanskeligheder (udenlandske læger )Ingen tid til at lytte til min pårørende.Udskrevet før dianose var stillet. 
 
Der er mange udenlandske læger som ikke taler og forstår dansk. Der er rigtig meget ventetid. 
 
der var ikke tid til at lytte, og lægen tog meget overfladisk på det....jeg var pårørende... 
 
Folk omkring os i venteværelset, brækkede sig efter narkose, hvilket ikke var ordentlig ude af kroppen på dem før de blev 
udskrevet. jeg sku selv gå på krykker en halv time efter jeg var vågnet af narkose - endte med at besvime og gå i gulvet!!! 
 
Lægerne og sundhedspersonerne hører ikke hvad patienten siger. Mange udenlandske personaler taler total dårlig 
dansk.Patienten forstår ikke hvad der bliver sagt. 
 
dårlig stemning på afdelingen og meget dårlig kommunikation 
Skiftende udenlandske læger satte nye behandlinger i gang på må og få og uden -tror jeg - at sætte sig ind i sagerne og 
snakke sammen. Min mor havde atypisk lungebetændelse,og blev mere og mere dårlig,  og efter 8 dage kontaktede 
lægerne et andet sygehus for at få kvalificeret hjælp, da var min mor yderst afkræftet, men vendte tilbage til livet, da hun 
endelig kom i behandling 
 
Der er for lidt tid og for få resourser. 
 
Blev ikke informeret, ej heller om alvorlige brud, forårsaget af personalet 
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Min mor som havde Alzheimer var meget dårlig og var ikke selv i stand til at svare for sig, vore oplysninger om hende blev 
ikke hørt, mange forskellige læger og plejepersonale som ikke var lydhøre når vi kom med oplysninger og forklaringer på 
min mors reaktioner og vores vurdering af hendes tilstand. Alt dette førte til mange ubehagelige og pinefulde 
behandlinger/undersøgelser som til sidst fører til at hun afgår ved døden. 
 
Havde gået med blindtarmsbetændelse i meget lang tid uden der blev gjort noget. Endte med operation. 
 
fordi at de fleste læger vi mødte ikke forstod dansk, og  derfor havde meget svært ved at forstå den helt konkrete 
problemstilling. 
 
Min mor havde haft akut anafylaktisk chok, sygehuset valgte at indlægge hende til obs...hvorefter hun kom på en flere 
sengsstue uden opsyn(hun var vågen hele natten pga. tanker om det hun havde været igennem og larm fra medpatient. 
Min mor ville have været bedre tjent med at blive overvåget af os pårørende. Har sygehuset ikke resourcer til 
overvågningen er det fuldt forståeligt, men så skulle de gøre de pårørende obs på det og opfordre dem til at overtage 
overvågningen. 
 
Synes ikke personalet havde tid og havde nogle håbløse forældede procedurer 
 
lægen forstod ikkw hvad vi sagde, talte meget dårligt dansk 
 
Manglede  at blive mødt af lydhør personale, synes ikke undersøgelser var ok 
 
Læger og sygpl.taler forbi mig. forstår ikke latin 
 
Min pårørende fik ikke de oplysninger han skulle have, som jeg selv kunne bidrage med. Afd. var forjaget - der var ikke 
for godt styr på tingene ..... det var bare med at komme ud, så vi kunne bruge vor egen lægehus! 
 
Vi har en lang erfaring med sygehusvæsenet og har selv erfaret manglende viden og ekspertise fra læger og 
sygeplejersker 
 
pga. for lidt personale og blive udskrivet før man rask 100% 
 
Min pårørende fik ikke ordentlig besked på blodprøver, udersøgelsesresultater og den medicinske behandling. 
 
bare en fornemmelse 
 
de hørte ikke hvad der blev sagt- sagde noget og gjorde noget andet- jeg syntes ikke at min far blev passet godt nok- når 
han skulle til undersøgelse lavede de bare tiden om- så nogle gange nåede vi ikke at være hos ham-vi har ca 100 km. til 
herning. oplevede sygehuste meget negativ og at vi fik en rigtig dårlig behandling!!!!!! 
 
Fordi det virkede som om at man ikke lige viste hvad min pårørende fejlede. 
 
Der var ingen rød tråd i indlæggelsens forløb, den ene vidste ikke hvad den anden havde tænkt eller gjort. forskellige 
læger ved hvert tilsyn/stuegang og måtte selv be´lægen be´tjekke seneste blodprøver.På 2´dagen ville lægen kl. 21.00 
pludselig udskrive mig, hvor jeg endnu lå med ilt 5 l /min. Sygeplejersken forhindrede dette. opfølgende undersøgelser 
ville jeg blive indkaldt til. Blev udskrevet på 3´dagen stadigt med lufthunger og smerter.utrykt. 
 
fordi vi har oplevet at blive sendt hjem uden mere behandling efter en blodprop,måtte selv råbe højt 
 
Da jeg ikke følte de var ørlige om vores situation 
 
De er en system hvor der ikke tages individuelle hensyn og hvor patienterne ikke medindrages ordentligt i deres egen 
behandling. 
 
jeg fik ikke at vide min mor var døende 
 
Hun blev opereret fredag, men først søndag blev hun tilset og fik snakket med en læge 
 
jeg havde indtryk af at fordi de var gamle så var det bare med at få sendt ddem hjem 
 
Forkert medicin, personalet glemte at tømme kath. posen. Overlegen overlæge, der ikke var i en god dialog med os, bla 
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om smerteplaster. Stikpille givet i skeden i stedet for endetarmen osv 
 
Fordi der var 5 forskellige læger der tilså min kone og alle 5 lyttede ikke efter hvad hun sagde. Først da vi kom til Aarhus 
amt. sygehus lyttede de og undersøgte hende for hvor hun havde ondt, og så gik det den rigtige vej fremad. 
 
Min mand er Diabetiker type1 med insulinpumpe. Der er ikke ret mange læger, som harnok kendskab til denne kroniske 
sygdom. 
 
Mange forskellige læger, hører ikke hvad patienten siger,føler sig bare affærdiget.For lidt plejepersonale, manglende 
hjælp hvis man ikke kan selv eller får hjælp af pårørende.Men tilsyneladende også en mentalitetsændring,bare et arbejde 
der skal overstås ingen empati. 
 
Personalet havde utrolig travlt. 
 
der blev ikke holdt øje med den pårørende og der var for lidt personale i forhold til patienter 
 
fordi vi syntes der var mangelfuld information . som gjorde os utrygge. plejen var enorm dårlig og mangelfuld 
 
Jeg var indlagt på fødegangen og det var den mest ringe behandling og dårligste service man kan forestille sig 
 
fordi de fokoserer på det man er indlagt for og ikke det man fejler .f.eks dårlig mave er indlæggelsen og hvis man så har 
dårlig hjerte er det ikke så smart med en dehydrering 
 
Der var for mange forskellige læger med hver deres menning. 
 
Fordi personalet havde for travlt med alt muligt andet, bla. drikke kaffe og spise 
 
uvidende og overbebyrdet personale 
 
Blev smittet med stafylokokker 
 
Blev sendt hjem fra skadestue med besked på at lade være med at tude, der var intet galt, men blev ringet op næste dag 
og derefter afhentet af en ambulance, knæet var smadret indvendig. Fik under indlæggelse mange forskellige 
beskeder,såsom du kan tage hjem, nej, du er indlagt længe endnu. Hver havde deres mening, ingen talte sammen og 
ingen informerede mig. 
 
min bror skule først undersøges, om han skulle ha en ballonudvidelse, det skulle foregå på Haderslev sygehus, de må ikke 
ballonudvide, så det var ugen efter en tur til Odense, som lavede nøjagtig det samme, men måtte ballonudvide, hvorfor 
skulle han pines 2 gange?? Sjusk og dobbeltarbejde og ingen hensyntagen til det enkelte menneske!! 
 
pga tydelig travlhed og der blev begået fejl flere gange bl.a. med udlevering af forkert medicin. Personalet var stressede, 
irritable og arrogante 
 
At blive forstået korrekt når der bedes om udtagelse , lægerne alle af anden etnisk baggrund ( misforståelse ) forkert 
opfattelse af det sagte 
 
Har oplevet flere gange at de pårørende er blevet overflyttet til et andet hospital hvor de fortælle at det er med livet som 
indsats at de er blevet overflyttet det var de for svage til 
 
Der var ikke tid nok - mange forskellige læger, som samtlige ikke havde sat sig ind i journal eller problem. 
 
Hospitalets afd. ser ikke det hele menneske. Fejler man flere ting der ikke behandles på samme afd. eller sygehus er 
patienterne skidt stillet. Dårlig kommunikation de forskellige afd.og sygehuse imellem.For mange forskellige læger der 
ikke kender eller har set patienterne før.Det er for stort og der mangler en rød tråd i behandlingen på sygehusene. 
 
Min far fik en blodprop i hjernen, blev halvsidig lammet, mistede talen. Vi gjorde straks opmærksom på hvilken 
personlighed vores far var - hvilken livskvalitet han havde før proppen. Vi fortalte  at vi 24 timer i døgnet kunne træffes, 
samt at vi ville hjælpe med alt hvad der kunne være behov for. Derudover gjorde vi klart at vi kendte til at vores far ikke 
ønskede livsforlængende behandling. ALLIGEVEL så kunne man komme og se far ligge i opkast,ingen vædske stod der ved 
ham, forpint af smerter men mgl vilje til at give far noget derfor, pludseligt uden info til os var der anlagt nasal 
ernæringssonde - som far gang på gang hev op, han ville ikke have den. Dette overhørte man og lagde sonde i maven 
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hvor vi igen ikke blev informeret og kom og fandt ham med sonden og meget stærke smerter. Når man på en 4.sengs stue 
skulle tage far op vha lift foregik dette ofte uden at man lukkede døren derind, så vi kunne som pårørende sidde ude i dgl 
stuen og se far få skiftet ble osv. 2 gange kom vi hvor far var faldet ud af stolen med sår og forbindinger uden at vi blev 
informeret, der kunne fortælles meget mere. Ja - vi blev nok betragtet som de besværlige pårørende, men vi ville jo bare 
være talerør for vores far, og ville frygteligt gerne bare hjælpe 
 
Fordi de ikke lyttede til de ting jeg fortalte om min mand, som jeg senere fik ret i. 
 
de ville ikke skande. for de hviste at der ikke var nået galt.for lidt væske og en lunge betændse. Da jeg fik håbt højt nok. 
blev min svirefar skandet og der var lunge kraft og mestaster på hjernen 0g han levet en uge 
 
travlhed og for mange forskellige læger 
 
Jeg har oplevet alvorlige svigt 
 
fordi jeg tit oplever at folk dør når de kommer på hospitalet, eller at de har det værre når de kommer hjem fra hospitalet. 
kommunikationen er heller i orden ingen ved hvad den anden laver. trygheden ved at kommer på hospitalet er også væk, 
man bliver flyttet rundt hele tiden,og besøgende ved ikke hvor de skal finde den person de vil besøge. De starter på 
svendborg sygehus, så bliver de flyttet til odense, og så bliver de flyttet til svendborg igen bla bla  nej jeg har ikke tillid til 
behandlingen på hospitalerne 
 
fordi min døened far  blev flytte fra hospital  til hospital fordi de ikke havde plads til han,  i løbet af hans sidste  tid  ( fra 
okt til feb) blev han flyttede hver dag og vi vidste ikke hvor på sjælland han befandte  sid henne 
 
Min Far døde af ALS for 5.5 år siden, og han fik først at vide hvad han fejlede, da vi som pårørende bankede i bordet, og 
krævede nogen svar. Og det endda selvom han blev behandlet af en ekspert i lige netop ALS, som oven i købet underviser 
kommende læger og neurologer.  Min Mor døde af kræft for 8 mdr siden, og det tog alt for lang tid fra lægerne fandt ud 
af hvad hun fejlede til hun fik nogen behandling. Og bagefter er det så kommet frem at hun blev behandlet alt for sent, 
fordi lægerne var for længe om at finde ud af hvad hun fejlede.  I begge tilfælde synes jeg at det danske sygehusvæsen og 
lægerne har arbejdet alt for langsomt, og det er katastrofalt efter min mening. 
 
Jeg følte ikke at min far blev ordenlig orienteret om behandlingen,han kunne forstå,selv om at han var velbevaret 
 
De forskellige læger talte ikke sammen, hvilket medførte at jeg blev udskrevet af en læge og indlagt igen af en anden. 
Medicin jeg skulle haft under indlæggelsen blev ikke ordineret. Akut undersøgelse tog to dage. Dette var nogle 
eksempler. 
 
de havde ikke kompetance til behandling af en psykisk syg zkizofren person  pårørende døde under opholdet 
 
Der er for meget fart på 
Jeg arbejder i systemet og ved man gør alt for at ekspedere patienter ud af ens eget system og derfor er ikke alle lige 
samvittighedsfulde overfor patienterne men mere overfor systemet/egen økonomi. Der er sparet så meget at ikke alle 
får en optimal behandling 
 
der var så dårlig planlægning den ene vidste ikke hvad den anden gjorde medicin og undersøgelser blev glemt og flere 
modsagde hinnanden 
 
fordi man ikke føler at de har tid til en 
 
Min mor ventede 1,5 år ekstra før hun fik en ny hofte- fordi hun ikke blev taget alvorligt. Hun går stadig ikke godt. 
 
de kunne ikke finde en dignose så de troede ikke på min pårørende 
 
Min søster, som var meget syg af kræft, ringede en nat kl 01 og fortalte, at hun havde ventet 2 timer på, at personalet 
skulle komme,og jeg ved, hun ikke ringede unødigt, hun har selv arbejdet i sundhedesvæsenet i mange år, og ville aldrig 
ringe uden grund, hun kunne høre personalet snakke og grine, hvilket der ikke er noget ondt i, men når man er meget 
dårlig og har brug for hjælp er det trist, hun var indlagt på Herlev sygehus og jeg bor i hinnerup uden for Århus, jeg havde 
ikke mulighed for, at tage til hende, men ringede til afdelingen of fremlagde pænt og roligt problemet,men det var 
fustrerende senere kom min søster hjem og blev passet.  Da min far også lå kræftsyg faldt han ud af sengen på hospitalet 
3x 
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Fordi at hver gang vi skulle til samtale/undersøgelse osv var det en helt ny læge hver gang. Ikke nok med det så var det 
en udenlandsk læge, som ingen kunne forstå, Det kan ikke være meningen at man skal have tolk med når man skal have 
besked god eller dårlige. 
 
Køge sygehus = Ingen ordenlig kommunikation. 
 
Alt efter hvilken titel du har! bliver du taget alvorligt. Har en datter som har hebetites efter hun har været stik narkoman! 
det har og stadig er, hun bliver behandlet ordentligt. Bliver endvider gang på gang sendt hjem efter hun akut kommer på 
skadestuen når hun ikke kan mærke sine ben! dette til trods for hun får metadon og de på misbrugs centreret har nogen 
som dør p.g.a metadon! så bliver hun dårligt behandlet. 
 
personalet var ikke nærværende og havde ikke fokus på de behov min pårørende havde 
 
de virkede ukompetente 
 
Personalet virkede meget trætte og stressede 
 
De var ikke særlige grundige med undersøgelserne (Det var weekend) og blev sendt hjem, stadig med mange smerter 
 
Ikke nok opmærksomhed på personligheden. 
 
på grund af hvad min datter fortalte om sit ophold på hospitalet 
 
Efter O.P. i næsen, fik min søn en alvorlig "stafylykok" infektion! 
Fordi vi var inde med vores datter på 1½ år, som havde kastet op og derved blevet dehydreret og så blev vi smidt ind på 
en stue med RS børn, og der blev sket ikke lavet test på hende overhovet, for at se hvad grunden var til at hun var dårlig 
 
Der blev vurderet at min mand ikke havde brug for genoptræning efter blodprop i hjernen , så er nu næsten gået i stå . 
Jeg må skubbe på med motion. han var kun 53 år, bitter, ja 
 
personalet kunne ikke redegøre for proceduren/svare på spørgsmål og videregav ikke vigtige oplysninger fra pårørende 
til øvrige personale (eller overrulede det) 
 
Der var ikke styr på nogen ting. Og er desværre nok også forudindtaget, grundet tidligere dårlige erfaringer 
 
Pga. stor travlhed på afd. Dårlig kommunikation imellem foskellige afd., hospitaler og hjemmepleje. Også for dårlig 
kommunikation generelt lægerne imellem. 
 
min datter fik htertestop efter kejsersnit,samme aften bliver hun lagt ind på fire seng stue, med larm og uro  det kunne 
ikke være rigtig var min første tanke, men det var det det var sidste år 
 
min mor var dement, en enkelt af de ansatte var decideret ubehagelig, der var for lidt tid, følte jeg selv måtte være der 
for at min mor fik mad 
 
Fejldiagnose i flere tilfælde ,samt i et af tilfældene med døden til følge 
 
Det var under strejken,og pårørende kom ikke til undersøgelse kom om bag køen , fordi det ikke var akut. efterfølgende 
blev pårørende undersøgt og det var gået i en lymfe (prostata) uheldbredeligt - tænker kunne det havde været opdaget i 
tide – 
 
Set med egne øjne, hvor mangelfuld plejen er. Ingen vask, barbering, tandbørstning, skift af tissegult undertøj en hel uge. 
Mad og drikke sættes så det ikke kan nåes, klokken gives ikke og der forklares ikke hvorledes man får plejekontakt. De 
end ikke prøvede at få min far ud af sengen en hel uge, deraf tryksår på begge hæle. 
 
der er ikke noget samarberde mellem de forskellige afdelinger 
 
Der blev set for lidt til pt. 
 
fordi selv om vi bedet om samtaler med lægen,bliv vi ikke informeret korrekt. 
 
de lytter ikke, og man føler at være til ulejlighed 
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fordi der ingen kontinuitet var i informationen fra lægen dagligt da det var en ny vagtlæge hver dag. Ingen af dem 
samlede op på de undersøgelser der var iværksat dagen før eller gav udredning af evt svar der var på forskellige prøver. 
Ex scanning af hjerte den ene dag hvor læge udtaler bekymring og dagen efter ingen information fra ny læge om at der 
intet viste på scanning af hovede. Sikkert fordi de mente der var informeret om div prøvesvar af ordinerende læge. Giver 
anledning til stor angst og bekymring 
 
Kommunikationen mellem personalet fungerede slet ikke.  Hygiejnen blandt personalet var dårlig. 
 
fordi der kun bliver fokuseret på en ting. på rigshospitalet skal der startes forfra hvis der støder en ting mere til end der 
først var opdaget. der skal virkelig lægges pres på for at blive i køen, det er m,eget fustrerende, 
 
Fordi de ikke opdagede modermærkekræft i første omgang, men da de tog prøverne om igen var det så fremskreden, at 
der ikke var mere at gøre. Min bror Peter blev 49 år!!! RIP 
 
Min far på 93 år er er indl. på 5 uge, næsten hver gang jeg kommer må jeg hjælpe med nedre toilettet, samt skifte 
sengetøj. Der er væskeskeme men det bliver ikke ført, han er ofte konfus og hallucnaeret. Klokkerne ringer meget på 
afd., samt har jeg hentede undertrøjer og håndklæder til ander pt. som har gået rundt på gangen længe uden at kunne 
finde personale. Personalet har meget travlt,og nå jeg har spurt efter ting og sager, har de været meget hjælpsomme og 
førsøgte at finde det i andre teams. 
 
Travlhed, svært at fastholde både læger og plejepersonale til at give ordentlige forklaringer- 
 
Min gamle mor  89 år, var faldet og havde pådraget sig et et hoftebrudblev "syltet"  og fik udskudt sin operation x flere 
p.g.a. der havde været skud og knivstikkeri, som blev opprioriteret! Min mor blev flyttet til et andet hospital med lovning 
om acut operation - som heller ikke skete - men først på 5 dagen efter faldet - en  ganske forfærdelig og smertefuld 
oplevelse for os alle og ikke mindst for min mor. 
 
Dårlig kommunikation blandt personalet. Planlægning/koordinering bl.a m.h.t. undersøgelser, blodprøver m.m. Dårlig 
information til pt. og pårørende. Meget skiftende læger ( uerfarne ) Ventetid!!! ( spild af tid ) 
 
Fordi der ikke er tid til patienterne. 
 
forskellige og modstrettede informationer 
 
Fordi der var gået en del tiden.... Og den behandling at der ingen information var!! Dårlig formidling eller kommunikation 
til patinten og pårørende! Derfra at komme til scanning...m.v...... Samt 1:5 læger var dansk resten meget søde men på 
gebrokken dansk - det kan der ingen forstå!!Især ikke når man er indelagt:/// Sygehus regi kan være meget bedre og 
effitive men det kræver en holdning fra poersonalet og ledelse side samt at pårørende bakker patienten op og kender til 
systemet for at der ik' skal ske smutter :/ 
 
hun blev ikke taget alvorligt, blev kastet rundt i systemet, med flere forskellige læger en ny hver gang, og endte med at 
dø...  sur måde at midste sin mor på 
 
Min mor døde af kræft.Der gik 6mdr.fra hun fik dianosen så døde hun .Rigshospitalet var det sted som behandlede hende 
eller mangel på samme !!! ny læge hver gang!selvom det var en livstruende sygdom.Der skete mange fejl.Min mand 
indlagt på helsingør sygehus med blodprop i hjertet.Blev smittet med slem diahrre på grund af dårlig hygiejne.dårlig 
kontakt med læger. 
 
Fordi der ikke var nogen der havde tid til at se på mig de første 10 timer efter jeg var blevet indlagt. Jeg havde kun 
kortvarrigt kontakt med en læge, det vil sige under 3 minutter. Herefter var der en læge der så på mig til stuegang, og 
satte noget i gang med blodprøver og scanning. Blev herefter overflyttet til andet hospital og behandlet. 
 
vi blev sendt hjem fredag. mener det var pga af weekend og personale mangel. blev genindlagt igen lørdag middag 
 
Havde både god og dårlig oplevelse i forb. med min mor(91 år) indlagt med brækket hofte. Først på Slagelse sygehus 
...Meget fin behandling en tryg og positiv oplevelse. Ro og God tid til forklaring etc. Herefter overflytning og indlægelse 
på Herlev sygehus med Travlhed , patienter på gangene....Skiftende og uengageret personaler der ofte ikke viste hvad 
hinanden gjorde.. Herefter indl. til genoptræning i Søborg.Også utryg oplevelse med travlhed /nedslidt inventar etc. 
 
Oplever at der ikke bliver læst i journalen,så det personale der er der, har ikke nogen forhåndsviden. 
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personalet har for travlt 
 
Det var hvad den pårørende gav udtryk for, og at det var synligt for alle at der manglede pleje - og rengøringspersonale. 
 
Personalet virkede stressede og havde svært ved at give nærmere forklaring på behandlingerne af min pårørende 
 
Det kunne jeg se ikke skete 
 
Min mand ventede 4 timer fra indlæggelse til kontakt - det var så en rengøringsass. Da der var tvivl om hvorvidt sm. var 
reelle/ madforgiftning, valgte min mand udskrivelse - først da læge-kontakt til udskrivelse 
 
Lægen lytter ikke, og udviser heller ikke den store forståelse. I dette tilfælde var det min mor, og hun blev ikke passet 
særlig godt. Vores indtryk var, at personalet ikke tilså vores mor særlig ofte. Vi har flere gange været ude for, at vi selv 
måtte vaske hende for afføring ol. 
 
man havde ikke tjek på behandlinge på viborg sgh alt for ringe kommunikation 
 
Der er ikke tid nok og de hører ikke efter hvad der bliver sagt, ang. hvad de fejler og hvad de ikke kan tåle bla. af medicin 
 
Bekendtskabet med sygehusverdenen gør at hvis man ikke selv er fuldt opdateret får man en underskudsbehandling. 
 
Der var alt for lidt tid til den personlige pleje. Undersøgelser, det rent lægefaglige var ok, men resten haltede stærkt 
efter. Min mor, som var gammel, meget syg og næsten blind, fik f.eks bare sat sin medicin på sengebordet, og det var lidt 
tilfældigt om hun fandt ud af at tage den. 
 
Fordi jeg flere gange kom og så at der ikke blev hjulpet med at få sin mad,samt at mad og piller lå på gulvet,samt at 
pårørende, lå med beskidt ble og utæt karther,så måtte selv ordne pårørende 
 
Plejepersonalet, har alt for travlt. Nogen gange blev min far ikke vasket, han fik ikke noget at drikke iflg. væskeskemaet, 
jeg måtte selv skifte ble på ham. Lægen havde byttet om på jonalerne, så fortalte om pt. i sengen ved siden af. Suk det 
står slemt til på danske sygehus. Har desværre rigtig mange kedelig oplevelser. Så tillid ...den er væk 
 
har selv været indlagt med lungelidelse, den ene ved ikke hvad den anden laver, der er alt for mange spildte recurser. 
Ting bliver ikke gjort osv osv 
 
blev sendt hjem uden der var fundet en diagnose 
 
der var ikke altid tid til spørgsmål og svar- min mor havde /fik det dårligere og dårligere. men der bliver kun behandlet på 
det der står ved indlæggelsen. IKKE PÅ DET HELE MENNESKE, jeg var tæt på at kontakte avisen, det var mig der foreslog 
nogen af de ting , egen læge reagerede så på det, og de ting jeg foreslog , hjalp til at min mor fik det bedre og bedre. MEN 
RENT UD SAGT JEG TROEDE JEG MISTEDE HENDE VED JULETID. DER VAR FLERE TING I DET-, ikke alle tåler morfin lige 
godt.--- og en intrevernøs antibiotika behandling på 10-12 dage slog mors mave helt i stk. hun tabte sig for det kom både 
den enen og anden vej hele tiden.-- HVORFOR REAGEREDE INGEN PÅ DET---??? mIN MOR ER MEGET TAKNEMMELIG FOR 
DET JEG GJORDE OG HJALP HENDE OVENPÅ I IGEN. VED AT UNDRE MIG OG TÆNKE LOGISK. SKAFFEDE HÅNDKØBS 
MEDICIN DER STOPPEDE DIARRE-- HUN BLEV LANGSOMT TRAPPET UD AF MORFIN--(SOM HUN FIK PGA SAMMENFALD I 
RYG) JEG KONTAKTEDE DIÆTIST DER BØD IND MED GODE TILTAG Jeg var virkelig vred og da min mor selv bad om 
indlæggelse 2 dage før jul. satte det hovedet på sømmet--hvor jeg fik på fornemmelsen den ene anede ikke hvad den 
anden gjorde og gav mig fejl information med pil nedad--- Jeg har en moster , en kollega der tidligere også kan fortælle 
hvordan det offentlige fung osv osv 
 
fordi at jeg selv arbejder inden for systemet og ved at det altid er billigste løsning der bliver valgt fremfor den bedste 
 
De hørte ikke efter hvad der blev sagt, og troede ikke på det der blev sagt. Fik at vide at mange mennesker havde ondt 
 
ikke tid nok til samtale/oplysning om den aktuelle situation/sygdom 
 
Dårlig eller ingen information. Lægen ville ikke svare på spørgsmål, sagde at det kunne vi læse på "nettet". Der var ikke 
tilbud om genoptræning ( dette betalte pt. selv. Der blev ikke tilbudt psykolog (hvilket pt.også selv betalte) 
 
Nok fordi personen ikke blev helbredt  
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Kapitel 8: 18 punkter for en bedre og mere lige adgang til sundhed 
 

 Sundhedsmediernes anbefalinger til sundhedsudspil. Skabt på baggrund af den 
medfølgende rapport, internetundersøgelse blandt FOAs medlems-panel og via samtaler 
med udvalgte lægefaglige og sundhedsjuridiske eksperter. 
 

 1. Sundhedsloven skal gælde alle socialgrupper. 
Ifølge lovens bogstav skal der sikres sammenhæng mellem ydelserne i et 
gennemsigtigt sundhedsvæsen. Det ville afhjælpe en del af uligheden i 
danskernes sundhed, hvis denne del af loven også i praksis gjaldt alle sociale 
grupper. Ligesom let adgang til forståelig information også skulle være et reelt 
tilbud til den svage patient. Lovens bogstav bør følges op af handlinger, der sikrer, 
at alle regulært også får forståelig information og reelle valgmuligheder. 
 

2. Den enkeltes sundhed skal også være fællesskabets ansvar. 
De senere år har der været tendens til, at den enkeltes sundhed udelukkende var 
den enkeltes ansvar. Det har skabt større ulighed, da det er socialt betinget, hvor 
gode muligheder man har for selv at tage vare på sit helbred. Vi foreslår et opgør 
med den liberalistiske holdning, at sundhed udelukkende er ens eget ansvar. Vi 
foreslår desuden, at der skabes sunde initiativer med vægt på de nære sociale 
sammenhænge. 
 

3. Sundhedsvæsenet skal kompensere for den sociale ulighed i danskernes 
sundhed. 
Uligheden i danskernes sundhed består især i ulige vilkår for forebyggelse og 
undgåelse af sygdom. Det danske sundhedsvæsen kompenserer ikke for den 
ulighed. Tværtimod. Vi foreslår, at der arbejdes for større lighed i sundheden ved 
at behandle borgerne forskelligt – modsat det man hidtil har ment rigtigt: 
principielt at behandle alle ens. 
 

4. Der skal arbejdes for langt mere og målrettet forebyggelse. 
Der forskes for lidt i, hvordan forebyggelse virker, og hvorfor den eksisterende 
forebyggelse kun virker på visse sociale samfundsgrupper. Vi foreslår et krav om 
forskerfokus på, hvordan man får alle grupper med og motiverer dem. Der skal 
mere viden til, før man kan skabe effektiv og målrettet sundhedskommunikation. 
 

5. Sundhedsvæsenets succes skal ikke længere måles i antallet af 
behandlinger. 
Det er antallet af undgåede behandlinger, der bør være succeskriteriet. Og det er 
muligt at måle, hvor mange behandlinger, der undgås ved forskellige former for 
forebyggelse og rehabilitering. 
 

6. Langt flere penge skal gå fra akutbehandlinger til forebyggelse. 
Forebyggelsestiltag koster kun en lille procentdel af de samlede sundhedsudgifter. 
Akutbehandlingerne er blevet en stadig større del af det samlede budget. Der bør 
arbejdes for den modsatte tendens. 
 

7. Der skal sættes fokus på børnene. De er fællesskabets ansvar. 
Familierne skal støttes til at skabe en sund barndom. 
Det er børnene, der skal investeres i. Og ligesom vi har undervisningspligt 
herhjemme, bør vi også fremover have langt større fokus på både forældrenes og 
fællesskabets ansvar for, at grundlaget for de store livsstilssygdomme ikke skabes 
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allerede i barndommen. Der bør arbejdes for en mulig ”sundhedspligt.” 
 

8. Der skal sættes fokus på forebyggelse og sundhedsvæsenets tackling af 
indvandrere og flygtninge. 
Danskere af anden etnisk baggrund og flygtninge er særligt udsatte med hensyn 
til sygdom. Meget tyder på, at det danske sundhedsvæsen er for dårligt til at 
tackle denne ulighed. Der bør forskes i, hvordan disse grupper hjælpes bedst 
muligt til at undgå sygdom. 
 

9. Der skal skabes sammenhæng i behandlingen, og mellem den 
praktiserende læge og resten af sundhedsvæsenet. 
De ressourcesvage har svært ved at gebærde sig i det danske sundhedsvæsen. 
Lige fra besøget hos den praktiserende læge og videre i systemet støder de på 
barrierer, der bl.a. handler om dårlig kommunikation og manglende omsorg. 
Allerede før borgeren bliver patient, bør der være langt bedre kontakt mellem de 
forskellige sundhedsinstanser. Når patienten kommer i behandling skal der, uanset 
sygdommens karakter, sikres ”pakkeforløb” og et bredt syn på patientens 
helbredstilstand. 
 

10. Omsorg og tid skal genopfindes. 
Patienter, der lider af kroniske sygdomme eller er dødende, skal ikke ofres på 
effektivitetens alter. Der skal være plads og tid til at holde i hånd og også 
prioritere den patient, som ikke har udsigt til umiddelbar succesfuld behandling. 
 

11. Behandlersystemet skal indføre et holistisk syn på patienten. 
Der skal gives guidelines til behandlerne, som sikrer, at patienter, indlagt for én 
sygdom, også undersøges for differentialdiagnoser og andre sygdomme. 
 

12. Andre end sundhedsmyndighederne og kommunernes sundhedsudvalg 
skal tænke i forebyggelse og sundhed. 
Effektiv forebyggelse bør også være et ansvar hos f.eks. teknisk udvalg (der f.eks. 
i højere grad skal forholde sig til det sundhedsmæssige ”regnskab” i cykelstier til 
skolerne). Når sundhedskampagnerne har spillet fallit, skal der gribes til 
strukturændringer. 
 

13. Der skal gøres op med kassetænkningen. 
Fra borger til patient, fra patient til rehabilitering. Personen og problemerne er de 
samme, uanset, hvilken kasse, der skal betale. Der skal skabes muligheder for den 
mest effektive og billigste behandling, uanset, hvilken kasse pengene skal tages 
fra. Det vil skabe mindre ulighed og spare samfundets penge. 
 

14. Sundhedsvæsenets prioriteringer skal være gennemskuelige for den 
enkelte. Det skal være synligt, hvad der er de økonomiske bevæggrunde 
for, at den enkelte får eller ikke får en bestemt behandling. 
I dag træffes der beslutninger om behandlinger ud fra både lægelige og 
økonomiske præmisser. Lægens valg af behandling sker ofte på baggrund af en 
økonomisk ramme. Men hverken den enkelte eller offentligheden kender 
beslutningsprocessen. Det skal være en borgerret at kende de overordnede 
økonomiske retningslinjer for valg af behandling. 
 

15. Der skal tænkes i strukturændringer i sundhedsvæsenet. 
Både med hensyn til forebyggelse kontra behandling og internt i sygehusvæsenet. 
Der bør f.eks. ses på, om opdelingen i primær og sekundærsektoren er forældet. 
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Det kan tænkes, at lægehuse er vejen frem, og at f.eks. de gammeldags 
”lungeklinikker” skulle genopfindes. 
 

16. Der skal tænkes i opgaveglidning. 
Sundhedsvæsenet kommer til at mangle personale de kommende år. Der bør ses 
på, om de forskellige faggrupper, bl.a. via efteruddannelse, kan bruges bedre og 
mere effektivt. Det vil skabe større arbejdsglæde og bedre fastholdelse af 
personale. 
 

17. Der skal tilbydes helbredstjek til alle over 40. 
Ved et tilbud om helbredstjek til alle opnås større lighed og mulighed for rettidigt 
at opdage symptomer på nogle af de store livsstilssygdomme. Bare tjek af f.eks. 
blodtryk og kolesteroltal vil forhindre mange tilfælde af invaliditet og dødsfald. 
 

18. Skattefradrag for sundhedsforsikringer skal fjernes. 
Sundhedsforsikringerne øger uligheden. Og skattefradrag understøtter denne 
tendens. Frem for at bruge penge på skattefradrag bør pengene gå til 
sundhedsordninger til alle. 

 
 
 Bilag: Kilder opdelt 

 
Den generelle 
sundhedstilstand 
 

Danmarks Statistiks rapport om danskernes middellevetid 2008 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR124.pdf 
 
Risikofaktorer for folkesundheden - 2006 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/Risikofaktorer.pdf 
 
Sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2008 
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/16FC8EF3-C50A-4E9E-8FFF-3C7D2ABC2B11/0/Sundhedsprofil.pdf 
Sundhedsprofil for Region Nordjylland 2008 
http://www.thisted.dk/upload/socialogsundhed/pdf%202008/sundhedsafdelingen/sundhedsprofilen%2
0hepro.pdf 
Sundhedsprofil for region Midtjylland 2006 /revideret i 2008 
http://www.centerforfolkesundhed.dk/files/Sundhed/Folkesundhed/Sundhedsfremme%20Århus/HVOR
DAN%20HAR%20DU%20DET/HVORDAN%20HAR%20DU%20DET%202006%20til%202008/HHDD%2
0profil%20-%20Revideret%202008.pdf 
 
Viden om madvaner 
http://www.dfvf.dk/Files/Filer/Ernæring/kostundersøgelser/Måltidsvaner.pdf 
 
Vindrikkere vs. Øldrikkeres madvaner 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/9/pdf/VP49570.pdf 
 
Sundhedsstyrelsens side om diabetikere i DK 
http://www.sst.dk/Webudgivelser/Tal%20paa%20diabetes%20i%20kommunerne/Indledning.aspx 
 
Danske børns sundhed og sygelighed – 2009 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/web_susy_b%C3%B8rn.pdf 
 
Børns morgenmadsvaner 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2008/34/pdf/VP05070062.pdf 

 
Langvarig sygdom hos børn 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2006/4/pdf/VP45275.pdf 
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KRAM-undersøgelserne 2007-2008 
http://www.kram-undersoegelsen.dk/opslag.asp?page=5 
http://niph.dk/upload/kram-rapport_til_web.pdf 
 
Danskernes tandpleje 1987 – 2005 
http://www.tandlaegebladet.dk/tbarkiv/TB-2010-06-480.pdf 
 
Folkesundhedsrapporten – baseret på SUSY-undersøgelserne – 2007 
http://www.si-
folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2008/2897%20Folkesundhedsrapport
en%202007.aspx 
 
Udsattes sundhed SUSY – Udsat 2007 
http://www.udsatte.dk/publikationer/14042008/publikation.pdf 
 
Cancer-tilfælde 2008 
http://www.sst.dk/publ/Publ2009/DOKU/cancerreg/cancerregisteret_2008.pdf 
 
Udviklingen i slidegigt – 2009 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/slidegigt.pdf 
 
Ældrebefolkningens sygdom og sundhed  
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/aeldrebefolkn_sundhedstilst.pdf 
 
Danskernes alkoholvaner 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_17_alkohol.pdf 
http://www.sundhedsstyrelsen.dk/Webudgivelser/Tal%20paa%20alkohol%20i%20kommunerne/Indle
dning.aspx 
 
Sundhedsøkonomiske aspekter for og af fedme 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2006/2/pdf/VP46237.pdf 
 
Livskvalitet hos psykisk syge 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2008/10/pdf/VP09070226.pdf 
 
Rygevaner i ni europæiske lande 1985 – 2000 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1733079/pdf/v059p00395.pdf 
 
Gigtforeningens nøgletal 2008 
http://gigtforeningen.dk/files/presse/gigtforeningen_noegletal.pdf 
 
Danske studerendes misbrugsvaner - 2007 
http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/SUMMARY-
The_2007_ESPAD_Report.pdf 
http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/The_2007_ESPAD_Report-
FULL_091006.pdf 
 
Danskere lever længst uden sygdom 
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673608615949.pdf?id=5bbe37e1521664
96:-79953ee1:1289637a6e1:-244a1273833106889 
 
Forbrug af medicin fordelt på folkesygdomme og kommuner – 2006-2009 
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/WebExcelEngine/ShowElement.aspx?ElementId=5&FilterExpressio
n=%5bIndikator%5d%3d'Hjerte-karsygdomme' 
 
Livsstil årsag til demens 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2006/40/pdf/VP47156.pdf 
  
Dødelighed af forskellige kræftsygdomme fordelt på europæiske lande 2000-2004 
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2009/11/30/annonc.mdp530.full.pdf 
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http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2009/11/30/annonc.mdp530.full?maxtoshow=&HITS=
10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Cancer+mortality+in+Europe%252C+2000-
2004%252C+and+an+overview+of+trends+since+1975&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=
HWCIT 
 
EUphokus – EU-projekt om ulighed for forskellige sygdomme 
http://www.euphix.org/object_class/euphhealth_inequalities.html 
 
Indvandrere og type 2-diabetes 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/25/pdf/VP50316.pdf 
 
Arbejdsmiljø og folkesygdomme 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2004/17/pdf/VP42636.pdf 
 
Forældres forståelse af børnenes overvægt 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2005/02/pdf/VP43343.pdf 
 
Forskelle i levetid mellem DK og Sverige 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2008/33/pdf/VP07070145.pdf 
 
Psykisk belastning og iskæmisk hjertesygdom 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2005/46/pdf/VP46074.pdf 
 
Årsager til fibromyalgi 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2009/49/pdf/VP55501.pdf 

 
  
Rapporter om 
ulighed i 
sundhedstilstanden 
 

Statens Institut f. Folkesundheds rapport om sociale forskelle i danskernes sundhedstilstand - 2007 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_33_sociale_forskelle.pdf 
 
KRAM-undersøgelserne af sociale uligheder i 13 kommuner 
http://niph.dk/upload/kram-rapport_til_web.pdf 
 
Ulighed i danskernes tandpleje 
http://www.tandlaegebladet.dk/tbarkiv/TB-2010-06-480.pdf 
 
Ulighed i København 
http://www.folkesundhed.kk.dk/Udgivelser/~/media/folkesundhedkbh/Rapporter/SocialUlighedISundh
ed/AtPrioritereSocialUlighedISundhed.ashx 
 
Arbejdsmiljøinstituttets rapport fra 2001 om ulighed i sundhed fordelt på brancher 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/udgivelser/ulighedisundhed.pdf 
 
Arbejdsmiljøinstituttets rapport fra 2000 om ulighed i sundhed  
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/udgivelser/soculighed.pdf 
 
Unges helbred afhængigt af forældrenes uddannelse i Ringkøbing Amt 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/11/pdf/VP11080527.pdf 
 
AE om ulighed i sundhedstilstanden 
http://www.ae.dk/files/file/Fordeling%20og%20levevilk%C3%A5r%202007/AE-Fordeling-og-
Levevilkaar-kap7-2007.pdf 
 
Forskningscentret for forebyggelse og Sundheds rapport om udviklingen i hjertekarsygdomme på 
Vestegnen - 2006 
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/AD36BDB5-5B9E-4B6D-91D1-
CF4ABB8FCD66/0/Udvikling_i_Risikofaktorer.pdf 
 
Social ulighed i sygdomsbyrden 
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http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/26/pdf/VP50685.pdf 
 
Børns overvægt i forhold til forældres socioøkonomiske status - 2008 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2008/6/pdf/VP50394.pdf 
 
Stigende social ulighed i middellevetiden – 2005 
http://sjp.sagepub.com/cgi/reprint/36/1/44 
 
Socioøkonomisk betydning for brystkræft, 1983-1999 
http://www.nature.com/bjc/journal/v98/n7/pdf/6604293a.pdf 
 
Antal rygere fordelt på køn, alder, fag – 2009 
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/F840A732-FCA2-4CC2-AC5D-
70AC9709ABD9/0/Hovedtalrygevaner09.pdf 
 
Højere børnedødelighed blandt etniske grupper 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/1/pdf/VP04090148.pdf 
 
Unges sundhed og trivsel i et kønsperspektiv - 2003 
http://www.lige.dk/files/pdf/rapport_unge.pdf 
 
Social ulighed i sygdomsbyrde 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/26/pdf/VP50685.pdf 
 
Kvalitetsår for forskellige udannelsesniveauer 
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/34_2006.aspx 
 
Undersøgelse af socioøkonomiske årsager til depression 
www.sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/bmj_depri.pdf 
 
Iskæmisk hjertesygdom afhængig af køn og alder 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2003/13/pdf/VP40038.pdf 

 
Statusrapport til EU om ulighed i DK – 2007 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/ev_071126_co10_en.pdf 
 
Arbejdspapir til EU-projekt om ulighed blandt pensionister 
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/c_ist_sundoke/Forskningsdokumenter/publications/
Working%20papers/Workingpaper.ashx 
 
Social ulighed i diagnose for tarmkræft – 2009 
http://www.nature.com/bjc/journal/v98/n3/pdf/6604215a.pdf 
 
Dødsfald efter blodprop fordelt på indkomst og uddannelse 
http://www.sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/bmj_infarkt.pdf 
Indkomst ulighed for forekomsten af Iskæmisk hjertesygdom fra 1964-1992 
http://ije.oxfordjournals.org/cgi/reprint/32/3/375 
 
Betyder indkomsten noget i forhold til jobbet i relation til risikoen for blodpropper 
http://www.sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/bmj_infarktincome.pdf 
 
Undersøgelse af sociale årsager til længerevarende sygemeldinger på arbejdsmarkedet  
http://www.sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/bmj_langtidssyg.pdf 
 
Socioøkonomiske årsager til førtidspension 1994-1998 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2003/35/pdf/VP40338.pdf 
 
Rygningens indflydelse på sociale gruppers middellevetid 
http://www.sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/bmj_rygning.pdf 
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Region Midt rapport om social ulighed i sundheden - 2009 
http://www.rm.dk/files/Politik/Udvalg/Midlertidigt%20udvalg%20for%20sociale%20forskelle%20i%20
sundhed/EndelikgRapport%20om%20sociale%20forskelle%20i%20sundhed.pdf 
 
Dødelighed pr. kommune blandt 50-60-årige mellem 2000 og 2005. 
http://www.lifdk.dk/sw23617.asp?usefp=true 
http://www.lifdk.dk/graphics/Lif/dokumenter/PDF/Rangliste%20over%20d%F8dsrisiko%20i%20komm
unerne%204.%20januar.pdf 
 
Antal indlæggelser afhængig af uddannelse – 2004 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2006/NR065.pdf 
 
Rapport om sociale uligheder i Københavns kommune – 2006 
http://www.folkesundhed.kk.dk/Udgivelser/~/media/folkesundhedkbh/Rapporter/SocialUlighedISundh
ed/AtPrioritereSocialUlighedISundhed.ashx 
 
Dialyse-behandling -2010 
http://www.sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/dialyse_ulighed.pdf 
http://www.si-folkesundhed.dk/Forskning/Ph.d/Ph.d.-
projekter/Forebyggelse%20af%20ur%C3%A6miprogression%20og%20ur%C3%A6mirelateret%20kar
diovaskul%C3%A6r%20sygdom%20ved%20sv%C3%A6r%20kronisk%20nyresygdom.aspx 
 
Etniske minoriteters sundhed 
http://www.si-
folkesundhed.dk/upload/state_of_the_art__etniske_minoriteters_sundhed_i_danmark__pdf.pdf 
 
Postmenopausale kvinders uddannelse afgørende for medicin-kompliance 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2004/01/pdf/VP41795.pdf 

 
Rapporter om 
ulighed/forskelle i 
behandlingen 

Socioøkonomisk status og overlevelsesrate for patienter med skrumpelever ml. 1999-2001 - rapport fra 
2009 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2688507/?tool=pmcentrez&report=abstract 
 
Ulighed i behandlingen af kvinder med brystkræft – 2007 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/114300811/PDFSTART 
 
Notat om kræftdødelighed 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kræftdødelighed.pdf 
 
Brug af statin og betablokkere efter blodpropper afhængig af sociale tilhørsforhold 
http://www.sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/statinuse.pdf 
 
Statens Inst. F. Folkesundheds hjertestatistik  - 2008 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/hjertestatistik_2008_m_rett_jan09.pdf 
Sociale forskelle i ballonudvidelser og bypassoperationer 
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/15_2008.aspx 
 
Diskussion om uligheden i medicintilskudsordningen 
http://parno1.ipapercms.dk/LIF/MM/Marts2008MedicinMening7/ 
 
Forskelle i ansøgninger om enkelttilskud til lægemidler per kommune i 2006 
http://www.lifdk.dk/graphics/Lif/dokumenter/diverse/Avisen%20medicin%20og%20mening/mm7/%28
Microsoft%20Word%20-%20080305%20Enkelttilskud.pdf 
 
Anvendelse af ny medicin fordelt på kommuner for 2007-2008 
http://www.lifdk.dk/graphics/Lif/Publikationer/MedicinOgMening/Anvendelse%20af%20nye%20l%E6g
emidler_%20ANTAL.pdf 
 
Socioøkonomiske forskelle i bypass-operationer og ballonudvidelser - 2007 
http://www.springerlink.com/content/ym16789j041482kk/ 
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Markante socioøkonomiske forskelle ved kronisk dialysebehandling - 2009 
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/gfq110v1 
 
Delay i diagnosen – en oversigt - 2008 
http://www.novonordiskfonden.dk/filer/frasymptomtilbehandling.pdf 
 
Behov for undersøgelser 
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/5A5ED2D4-BBDD-4A69-BC85-
ACF14A0F1BB1/0/090818Afrapporteringomsocialulighedisundhedpraksis.pdf 
 
Socioøkonomiske forskelle i udskrivning af recepter – baseret på interview i 2000-2001 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/109741490/abstract 
 
Social ulighed i incidens og overlevelse af kræft 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/9/pdf/VP01090016.pdf 
 
Social forskel i behandlingsresultatet for tarmkræft - 2009 
http://www.ejcancer.info/article/S0959-8049(08)00956-8/abstract 
 
Handicappede må selv betale tandregningen – artikel  
http://www.handicap.dk/dokumenter/dh-nyhedsbrev/1-09/kapitel9 
 
Større social ulighed i DK for diabetes 
http://www.springerlink.com/content/e16382270388h524/fulltext.pdf 
 
Forskelle i gigtpatienters genoptræning – 2010 
http://www.gigtforeningen.dk/files/ms/genoptraening/Gigtforeningen_Genoptraening_efter_udskrivels
e_fra_sygehus_marts2010.pdf 
 
Patientinddragelse – cases og overvejelser 
http://www.sst.dk/publ/Publ2008/MTV/patientinddragelse/Patientinddragelse_net_final.pdf 
 
Forsinkelse i lægepraksis i diagnose af lungekræft 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1927095/?tool=pubmed 
 
Alkoholbehandling 
http://www.sst.dk/publ/tidsskrifter/nyetal/pdf/2007/11_07.pdf 
http://www.laeger.dk/nyhed/download/docs/F12386/Alkoholbehandling_rapport.pdf 
 
Analyser af diverse sygdommes geografiske forskelle under Det Nationale Indiaktorprojekt 
https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=28739.1.883 
http://www.nip.dk/forside/sygdomsomr%c3%a5der 
 
Geografiske forskelle i behandlingen af apopleksi 
https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=70983.1 
https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=70982.1 
http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1342844.ece 
 
Geografiske forskelle i mave/tarm-kirurgi 
https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=68460.1 
 
Vigtigheden af et højt omsorgsniveau i forbindelse med hoftefrakturer 
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/186 
 
Postmenopausale kvinders uddannelse afgørende for medicin-kompliance 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2004/01/pdf/VP41795.pdf 

 
Kønsforskelle i 
sundhedstilstand/ 

Kønsulighed i sundhedstilstanden - 2004 
http://www.lige.dk/files/pdf/sygdom_sundhed_rapport.pdf 
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behandling  
Kvinder får færre hjerteundersøgelser og bypass - 2009 
http://usundulighed.s3.amazonaws.com/pdf/kvindershjerter.pdf 
 
Kønsforskelle i resultaterne af akutte hjerteproblemer – næsten ingen 
http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/STROKEAHA.108.543819?ijkey=vuuqbku53xLdMSK 
 
Vedsted P. Kønsforskelle i brug af sundhedsvæsenet. 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/25/pdf/VP50310.pdf 
 
Apopleksi – kvinder overlever oftere 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2008/35/pdf/VP01080052.pdf 
 
Mænd og kvinder oplever smerter forskelligt 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/25/pdf/VP50315.pdf 
 
Kønsforskelle illustreret ved kronisk leddegigt 
http://www.laeger.dk/LF/UFL/2007/25/pdf/VP50313.pdf 
 
Fordeling af diabetes for mænd og kvinder i procent af de diagnosticeredes uddannelse.  
http://www.springerlink.com/content/e16382270388h524/fulltext.pdf 
 
Sammenligning af mænds og kvinders levetid i forskellige lande 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR124.pdf 
 
Dødelighed grundet rygning 
http://videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/danske_kvinder_europamestre_i_kraftdodsfald 
 
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2009/11/30/annonc.mdp530.full?maxtoshow=&HITS=
10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Cancer+mortality+in+Europe%252C+2000-
2004%252C+and+an+overview+of+trends+since+1975&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=
HWCIT 
 
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2009/11/30/annonc.mdp530.full.pdf 
 

Rapporter om 
benyttelse af 
sundhedsvæsenet 
 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rapport om sociale gruppers udnyttelse af sundhedsvæsenet - 
januar 2009 
http://www.ae.dk/files/AE_Social-ulighed-i-sundhed.pdf 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse om branchegruppers dødelighed/udnyttelse af 
sundhedsydelser - april 2009 
Referat: 
http://www.ae.dk/analyse/store-branchemaessige-forskelle-befolkningens-sundhed 
Selve analysen: 
http://www.ae.dk/files/AE_store-branchemaessige-forskelle-i-sundhed.pdf 
 
DSI-rapport om udnyttelse af almen praksis 
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/c_ist_sundoke/Forskningsdokumenter/publications/
Working%20papers/200812JNA.ashx 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/21/pdf/VP09080445.pdf 
 
Socialt udsattes brug af sundhedsvæsnet – april 2010 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/socialt_udsattes_brug_af_sundhedsv%C3%A6snet_-
_endelig_rapport.pdf 
 
Regionernes opgørelse over indlæggelser, genindlægggelser på sygehusene 
http://regioner.dk/Økonomi/~/media/Filer/GF10/Styr%20på%20regionerne%202010.ashx 
 
Antal indlæggelser afhængig af uddannelse – 2004 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2006/NR065.pdf 
 
Adgangen til sundhedsydelser 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/10/pdf/VP09090423.pdf 
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Kønsforskelle i brug af sundhedsvæsenet. 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/25/pdf/VP50310.pdf 
 
Sociale forskelle i sygehusbrug efter ulykker 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2005/17/pdf/VP43039.pdf 
 
Udbud afgør efterspørgsel efter sundhedsydelser 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/10/pdf/VP09090429.pdf 
 
Lavindkomst og antal besøg hos læge 
http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/21/pdf/VP09080445.pdf 

 
Rapporter om 
private hospitaler/ 
fradragsret f. 
sundheds-
forsikringer 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rapport om deltagelse i sundhedsforsikringer - 2008 
http://ae.dk/files/sundhedsforsikring.pdf 
 
DSIs notat om udbredelsen af sundhedsforsikringer 
http://www.dsi.dk/Publikationer/Publikationer/2010/PrivateSundhedsforsikringer/PrivateSundhedsforsik
ringer.pdf 
 
Dansk SundhedsInstituts rapport om Privat/offentligt samspil 
http://www.dsi.dk/publikationer/Publikationer/2009/Privat_Offentligt_Samspil/SammenfatningPrivOffSa
mspil.pdf 
 
Copenhageneconomics analyse af sundhedsforsikringers indflydelse på velfærdssamfundet - oktober 
2008 for Forsikring & Pension 
http://www.forsikringogpension.dk/Analyser/Documents/Sundhedsforsikringer%20final%20version%2
0101008%20(2).pdf 
 
Fordeling af erstatninger for sundhedsforsikringer foretaget af Forsikring & Pension 
http://www.forsikringogpension.dk/statistik/forsikring/erstatninger/sider/sundhedsforsikringfordelingaf
erstatninger.aspx 
http://www.forsikringogpension.dk/statistik/forsikring/antal/Documents/Sundhedsforsikring%20-
%20Antal%20forsikrede%20fordelt%20på%20ordninger/Sundhedsforsikringer_2008_xls.xls 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rapport om offentlige tilskud til privathospitaler – 2007 
http://www.ae.dk/files/AE-offentligt-tilskud-til-private-sygehuse.pdf 
 
Offentlig betaling til privathospitaler 2008 
http://regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2008/April/~/media/migration%20folder/upload/publikationer/sund
hed/offentligprivat.pdf.ashx 
 
Kandidat-opgave fra RUC om sundhedsforsikringer 
http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/4918/4/zDEN%2520SAMLEDE%2520OPGAVE%2521%2521%2521
%2521%2520_den%252014.%2520maj%252023.pdf 

 
Databaser/-
samlinger 

Statens Institut  for Folkesundhed - SUSY-databasen 
http://susy2.si-folkesundhed.dk/susy.aspx# 
 
Danmarks Statistiks sundhedsområde 
http://www.dst.dk/Statistik/ags/sundhed.aspx 
 
KRAM_undersøgelserne 2007-2008 
http://www.kram-undersoegelsen.dk/opslag.asp?page=5 
 
Udvikling i middellevetid for lande i den vestlige verden 
http://mortality.org 
 
Danmarks Statistiks database over danskernes dødelighed 
http://www.statistikbanken.dk/HISB8 
EU-portal for folkesundhed 
http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/statistics/index_da.htm 
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EU's oversigter over helbredsindikatorer 
http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm 
 
Mad og sundhed i socioøkonomisk sammenhæng – EU-projekt 
http://www.nut.uoa.gr/english/index.asp?page=202 
 
Indlæggelser på sygehuse – 2006-2007 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 

Sundhedsstyrelsens evidensbase over forebyggelseskampagner 

http://www.sst.dk/evidensbasen  
 
OECDs database om effektiviteten af 30 landes sundhedssystemer 2009 
http://stats.oecd.org/health/ 
 
Indgangsside til flere sundhedstal – under Health 
http://stats.oecd.org/Index.aspx 
 
OECDs europæiske sundhedsdatabaser 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases 
 
Database om etniske gruppers sundhed 
http://www.si-
folkesundhed.dk/Forskning/Befolkningens%20sundhedstilstand/Etniske%20minoriteters%20sundhed/L
itteraturdatabase/Database.aspx 
 
EU's databaser over sundhed på arbejdspladsen 
http://osha.europa.eu/en/statistics/statistics/europ_osh_stats 
 
Eurostats dødsårsager 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database?_piref458_1209540_45
8_211810_211810.node_code=tps00116 
 
Eurostats sundhedstal 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/database 
 
Klinisk databaseoversigt 
http://www.kliniskedatabaser.dk/artikeldata.asp?gruppe=1&gruppe=2&gruppe=3&gruppe=14&os=Da
tabaser&m=2 
 
Nordisk kræftdatabase 
http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/DK/frame.asp 

 
Tilfredsheds- og 
bruger-
undersøgelser 
 

Kræftpatienters oplevelser af behandlingsforløb 
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/2F84F524-13EA-43D4-AD1D-
1CF6EE8C931F/0/patientensverdenhelerappjuli2006.pdf 
 
Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 
http://www.patientoplevelser.dk/log/medie/LUP2009/National_rapport/LUP_2009.pdf 
http://patientoplevelser.dk/index.asp?id=499 
 
Undersøgelse af ambulante patienters oplevelser 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2008/ambulante-
patienter.ashx 
 
EU's DETERMINE-projekt om ulighed 
http://www.health-inequalities.eu/ 

 
Patienters vurdering af praktiserende læger 
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http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2010/15/pdf/VP01080005.pdf 

 
Undersøgelser 
/rapporter om 
forebyggelse 
 

Forebyggelseskommissionens rapport 2009 
http://www.forebyggelseskommissionen.dk/Files/Billeder/betaenkning/Forebyggelseskommissionen__r
apport.pdf 
Resume 
http://www.forebyggelseskommissionen.dk/Files/Billeder/betaenkning/Forebyggelseskommissionen_re
sume.pdf 
 
WHOs anbefalinger om forebyggelse 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf 

 
Risikokommunikation i forbindelse med forebyggelse 
http://www.sst.dk/publ/Publ2005/CEMTV/VDE/Risikokommunikation.pdf 
 
Ricisi ved kommunikation 
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/METODE/Risikokommunikation/Kommunikation_forebygg
else_risiko.pdf 
  
Sundhedsstyrelsens evidensbase over forebyggelseskampagner 

http://www.sst.dk/evidensbasen  
 
KL’s overblik over Rehabiliteringsindsatsen 
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_42002/ImageVaultHandler.aspx 

 

Skolen som arena for forebyggelse af overvægt 

http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CEMTV/Skole_arena/Skoleinterv.pdf 
 

Nøgletal for 
sundhedsvæsen 
etc 
 

Det økonomiske råds oversigt over nutidens og fremtidens sundhedsudgifter - efterår 2009 
http://www.dors.dk/graphics/Synkron-
Library/Publikationer/Rapporter/Efter%E5r%202009/Trykt%20rapport/Kapitel%20II.pdf 
 
Sundhedsvæsnet i nationale perspektiv – oversigt over udgifter og indsats - 2009 
http://www.sum.dk/Arbejdsomraader/Sundhedspersonale/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2009/nat-perspektiv.ashx 
 
SUMs nøgletal for sundhedsvæsnet – december 2009 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Tal_og_analyser/2009/December/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2009/Tal%20og%20analyser/Decmber/tal_på_sundhed_figurer_071209.ashx 
 
Bilagstabeller til ovenstående 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Tal_og_analyser/2009/December/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2009/Tal%20og%20analyser/Decmber/tal_på_sundhed_tabeller_071209.ashx 
 
Sundhedsstyrelsens statistikside over sundhedsvæsnet – med undtagelse af nøgletal og kræfttal oftest 
med gamle tal 
http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Sundhedsdata/Download_sundhedsstatistik.aspx 

 
Love 
 

Sundhedsloven 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10074 
 
Bekendtgørelse og vejledning om sundhedsaftaler mellem regioner, kommuner og praksisområdet 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125826 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127154 
 
Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122143 
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Folkesundhedspakke afslutter Forårspakke 2.0 – 2010 
http://www.skm.dk/presse/pressemeddelelser/ministeren/8140.html 

 
Forslag Sygeplejerådets forslag til handlingsplan 

http://www.dsr.dk/dsr/upload/3/0/203/Forebyggelse_er_fremtiden.pdf 
 
Anbefalinger om initiativer til mere lighed I sundhed I Københavns commune – 2006 
http://www.folkesundhed.kk.dk/Udgivelser/~/media/folkesundhedkbh/Rapporter/SocialUlighedISundh
ed/AtPrioritereSocialUlighedISundhed.ashx 
 
Forebyggelseskommissionens anbefalinger 
http://sundhedsnyhederne.dk/cms/images/pdf/forebyggelseskommissionen__anbefalinger.pdf 
 
Rapport om Den Danske Nationale Handlingsplan fra 2007 
http://www.napincl.dk/pdf/Fattigdom%20og%20social%20ulighed%20i%20sundhed.pdf 
 
Regeringens visioner for danskernes sundhed 2002 – 2010 
http://www.folkesundhed.dk/media/sundhelelivet.pdf 
 
Regeringens handlingsplan og forebyggelsesinitiativer indtil 2020 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-
%20dokumenter/Sundhedspakken09/handout7.ashx 

 
 

Evalueringer, 
debat, synspunkter 

Healthsystem in transition - 2007 
http://www.euro.who.int/document/E91190.pdf 

 
DK bagud i kamp mod ulighed 
http://www.information.dk/181698 
 
Ulighed i sundhed koster 49 mia. kr 
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2008/08/29/danmark-taber-49-mia-kr-ar/index.xml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

99 Ulighed i sundhed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den største myte: 

Danskerne bruger ikke forholdsmæssigt mange penge på vores sundhedsvæsen. Modsat 
andre lande i OECD medregner danskerne samtlige udgifter til ældrepleje, når 
sundhedsbudgettet rapporteres. Gjorde vi som f.eks. England eller Sverige, ville vi ligge 
lavt i sammenligning med de andre lande. 

                                Dette faktum er påpeget flere gange af direktør for Dansk Sundhedsinstitut, Jes Søgaard. 
 
 
 
 

Den grimme sandhed: 

Det danske sundhedsvæsen er opbygget af repræsentanter for socialgruppe 1 – til 
repræsentanter for socialgruppe 1.  Prisen betaler de laveste socialgrupper – og 
samfundskassen. 
 
 
 

Det vigtigste budskab: 

Vi opnår kun større lighed i sundheden ved at bruge flere ressourcer på forebyggelse. Den 
rigtige forebyggelse, vel at mærke. 
 
 
 
 
 
 


