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Hvad betyder begrebet ulighed?

▪ Ulighed drejer sig om forskellen mellem personer eller grupper, 
ift. hvad de har opnået af et bestemt gode eller er belastet med af en 
bestemt byrde eller risiko.

▪ Ord og begreber som fx mangfoldighed og diversitet har som oftest en 
anden og mere positiv klang.
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De næste 15 minutters oplæg til diskussion

▪ Lidt om ulighed i sundhed og indsatsen imod

▪ Lidt om psykisk syge som eksempel

▪ Lidt (mere) om ledelse mhp. lighed
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Lidt om ulighed i sundhed og indsatsen imod

Noget om udfordringen og mulige løsninger
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To betydninger af ”ulighed i sundhed”

▪ Ulighed i sundhedstilstanden dvs. risikoen for at blive syg og skulle 
leve med følgerne af sygdom

▪ Ulighed i sundhedsvæsenet dvs. ulighed i brugen af væsenet og i den 
behandling, man får som patient

▪ OBS. Social ulighed i sundhed er det fænomen, at uligheden er betinget af 
socioøkonomiske faktorer fx uddannelse, indkomst og geografi.
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Det nordiske sundhedsparadoks 

▪ Den sociale ulighed er lille i Norden; men den sociale ulighed i sundhed er 
større end i mange andre europæiske lande (især Sydeuropa). 

▪ Den økonomiske ulighed er ikke afskaffet i Norden; den er bare mindre 
end i andre europæiske lande (og den er voksende).

▪ Uddannelse har skabt nye former for ulighed; en udvikling der er slået 
stærkt igennem i Norden

▪ Højt uddannede er bedre til at omsætte viden om forebyggelse og bruger 
relativt hyppigere det specialiserede sundhedsvæsen. 
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”Ulighedskæden”

▪ Årsager til årsager

– Social og økonomisk ulighed

▪ Årsager

– Social ulighed i risikofaktorer for sygdom

▪ Konsekvenser

– Social ulighed i sygelighed

▪ Konsekvenser af konsekvenser

– Social ulighed i screening, udredning, behandling, beskæftigelse, 
indkomst og død 
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Udfordringer og mulige løsninger

Udfordringer

▪ Ulighed i sygelighed

▪ Ulighed i adgang, udredning og behandling

▪ Ulighed i effekt/gevinst 

Mulige løsninger i sundhedsvæsenet

▪ Mere tid og opmærksomhed til mennesker med færrest ressourcer

▪ Forskelsbehandling for at sikre reel lige adgang, udredning og behandling 
– og for at opnå lige stor effekt/gevinst

▪ En generel indsats, hvor man i mindre grad forudsætter egne ressourcer
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Fem handlingsorienterede initiativer

▪ Tværfagligt samarbejde og tid til at skabe tillid

▪ Udvikling af sundhedsprofessionelles uddannelse og kompetencer

▪ Styrkelse af relationen mellem patient og sundhedsprofessionelle

▪ Værktøjer til patientinddragelse

▪ Patienters sundhedskompetencer 
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Psykisk syge som eksempel

Noget om strategi og organisering i et stort område med ulighed
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Ulighed ift. psykisk syge og psykiatri
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Målbillede
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To store udfordringer, en vigtig forud-
sætning og to bidrag til forbedring

▪ Social ulighed (udfordring). Det kræver differentieret tilgang

▪ Multisygdom og overdødelighed (udfordring). Det kræver et nyt og 
ændret mål

▪ Rekruttering og fastholdelse (forudsætning). Det kræver en tydelig, 
agil og udviklingsorientret profil 

▪ Forskning og innovation (et bidrag til forbedring). Det kræver mere ny 
viden (forskning) og nytænkning (innovation) som supplement til flere 
penge

▪ Organisering og ledelse (et bidrag til forbedring). Det kræver 
samskabelse med somatik og andre med sigte på ligeværd
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Organisering som bidrag til ulighed?

▪ Varetages de psykisk syge patienters interesse og tarv ved ikke holdnings-
mæssigt, organisatorisk, ledelsesmæssigt og fysisk at være fuldt integreret 
i det øvrige sundhedsvæsen?

▪ Er det muligt at realisere de store planer og strategier uden at tænke 
psykiatri sammen med det øvrige væsen?

▪ Hvad afgør en fortsættelse eller ændring af den nuværende organisering, 
hvis fordele og ulemper ikke kan belyses troværdigt?

▪ Vil en sundhedsreform adressere ulighed i sundhed, herunder psykiatriens 
særstilling?
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Ulighed i stort format med mange aktører

Ledelsesmæssig overvejelse:

▪ Politisk opmærksomhed og accept?

▪ Klar strategi og hensigtsmæssig organisering?
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Lidt (mere)om ledelse mhp. lighed  

Noget om lov og praktiske råd
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Sundhedslov og ledelse

§ 2. Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre 
respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og 
at opfylde behovet for

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 og

7) kort ventetid på behandling
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Ti tips til hvordan kommer man i gang
▪ Erkend uligheden i sundhedsvæsenet og væsenets eget bidrag hertil

▪ Brug data til at prioritere en afgrænset patientgruppe

▪ Afklar hvilke dele af uligheden, du som leder kan og vil påvirke

▪ Formuler missionen sammen med patienter/pårørende og de 
sundhedsprofessionelle  

▪ Skab alliance med andre relevante myndigheder

▪ Få politisk accept

▪ Forbered dig mentalt til at acceptere og lære af fejl og kritik

▪ Beslut om du sigter på at påvirke holdning og adfærd hos patienter 
og/eller professionelle

▪ Inkluder forskning/innovation med tydelig proces og data for udviklingen 

▪ Hav tålmodighed og husk etikken


