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Udviklingen i alder ved død



0

2000

4000

6000

8000

10000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

1901:1905

2014:2018

Kompression

Alder

D
ø

d
e
li

g
h

e
d

Fremtid?

Dødelighedens udvikling for danske kvinder
(100.000 nyfødte)
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Fordeling af alder ved død ud af totalt 100.000 dødsfald opdelt på den fattigste og rigeste fjerdedel af danske mænd
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http://bmjopen.bmj.com/content/7/5/e014489.
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http://bmjopen.bmj.com/content/7/5/e014489.

http://bmjopen.bmj.com/content/7/5/e014489


RetfærdighedLighed       
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Uligheder i sundhed (kan) defineres som uretfærdige, 
hvis de er unødvendige, undgåelige og i øvrigt betragtes som unfair
(Margaret Whitehead)



Absolut versus relativ ulighed

Harper S and Lynch J. in Oakes JM and Kaufman JS (eds). Methods in Social Epidemiology, 2nd Edition, Wiley 2017. Chapter 5, page 91-117. 



Eksempel:

Udviklingen i social ulighed i oral sundhed blandt 15-årige danske unge 



Sengupta et al. Community Dent Oral Epidemiol. 2017;45:458-468.  https://doi.org/10.1111/cdoe.12310

Udvikling i social ulighed i karies blandt 15-årige opdelt på forældres uddannelsesniveau

Stiger uligheden?

https://doi.org/10.1111/cdoe.12310




Tackling Health Inequalities: A Programme for Action

Supporting families, mothers and children

Maternal and child health, and child development

Improving life chances for children and young people

Reducing teenage pregnancy and supporting teenage mothers

Engaging communities and individuals

Preventing illness and providing effective treatment and care

Addressing the underlying determinants of health

Child poverty (low-income households)

Housing

Transport

Education, training and skills

Jobs and incomes

[ARCHIVED CONTENT] (nationalarchives.gov.uk)

Erfaringer fra England viser, at det kan lade sig gøre at reducere social ulighed i sundhed
ved en ambitiøs og omfattende strategisk indsats: – men indsatsen skal fastholdes

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20120804220702/http:/www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4008268


Erfaringer fra England viser, at det kan lade sig gøre at reducere social ulighed i sundhed
ved en ambitiøs og omfattende strategisk indsats – men indsatsen skal fastholdes

Barr et al. Investigating the impact of the English health inequalities strategy: time trend analysis BMJ 2017; 358 :j3310   
https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3310
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https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3310


Indeks er baseret på 

- Uddannelse (Andel med ungdomsuddannelse, andel med erhvervsuddannelse 

eller videregående og andel studerende)

- Arbejdsmarked (Andel beskæftigede, andel i arbejdsstyrken og løn)

- Sundhed (Hospitalsbesøg, lægebesøg og brug af hjemmehjælp og plejehjem)

- Demografi (Andel fødte, restlevetid ved 60 år, netto tilflytning)

- Indkomst (Disponibel indkomst, andel af fattige, formue ex. pension)

Geografisk ulighed i velfærd

Som i England har også Danmark

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_borgere-i-midtjylland-og-nordsjaelland-scorer-hojest-paa-velfaerdsindikatorer_0.pdf

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_borgere-i-midtjylland-og-nordsjaelland-scorer-hojest-paa-velfaerdsindikatorer_0.pdf
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Det epidemiologiske spørgsmål:
Hvilke er de vigtigste sygdomsårsager bag ulighed i sundhed i Danmark? Er der nogle, 
som vi har overset?

Det sociologisk spørgsmål:
Hvad og hvem former den socialt ulige fordeling af disse årsager? Hvilke er de politiske 
og kommercielle drivkræfter?

Effektivitets spørgsmålet:
Der gøres mange indsatser for at mindske ulighed i sundhed i Danmark. Virker de? Og 
bedre for nogle end for andre?

Implementerings spørgsmålet:
Kommer indsatserne dem til gode, som mest behøver dem? Og hvorfor (ikke)?

Evidens



• at have en betydelig effekt på sygdomsbyrden i Danmark

• at deres forekomst eller effekt er socialt skævt fordelt

• at de kan påvirkes med nationale, regionale og/eller kommunale indsatser

• at deres udvikling og fordeling kan monitoreres med en eller flere valide indikatorer

Afgrænsning i undersøgelser om årsager og indsatser

Determinanter/sygdomsårsager er karakteriseret ved kriterierne



Anne Kristine Gadeberg

Ingelise Andersen

Henrik Brønnum-Hansen

Ulla Christensen

Finn Diderichsen

Afdeling for Social Medicin

Københavns Universitet

Årsager til ulighed

Børnefattigdom

Uafsluttet skolegang

Bolig- og skolesegregering

Langvarig arbejdsløshed

Økonomisk stress

Socialt udsathed

Fysisk tungt arbejdsmiljø

Manglende indflydelse på arbejdets udførelse

Usund livsstil

Begrænsninger i adgang og kvalitet af sundhedsydelser

Effekt af brugerbetaling

Angår primært og direkte børnene

Påvirker indirekte børnene via forældre

Berører alle



Foreslåede indsatser

Forhøjet børnetilskud

Mere opsøgende sundhedspleje til sårbare

Forstærke daginstitutioner i udsatte områder

En skole som motiverer til erhvervsuddannelse

Blande ejerformer og socialt boligbyggeri

En arbejdsmarkedspolitik som ikke presser folk ud i fattigdom

Socialsygeplejersker og boliger til udsatte

Differentieret pensionsalder

Hæve priser på tobak, alkohol, sukker og fedt

Mindske saltindhold i færdigretter

Sikre en lægetæthed i almen praksis som modsvarer behovet

Reducere brugerbetaling

Bedre samarbejde mellem sundheds- og socialsektor

Anne Kristine Gadeberg

Ingelise Andersen
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Afdeling for Social Medicin

Københavns Universitet



Arv og tidlig udvikling

Social position Sygdom

Sygdoms-
årsag

Sygdoms-
konsekvens

Tre mekanismer

I. Ændring af forhold tidligt i livet som 

påvirker både uddannelse/social position 

og helbred senere i livet.

II. Ændring af fordeling af sygdomsårsager 

i levevilkår og forbrug som er påvirket af 

social position  

III. Ændring af ulighed i sygdomsforløb og 

-konsekvenser (funktion, deltagelse, 

tilbagevenden til arbejde og dødelighed)



Tidlige indsatser:
• Reducere børnefattigdom
• Sundhedspleje og svangreomsorg

målrettes mere sårbare familier
• Ekstra ressourcer og kvalitet til 

daginstitutioner i udsatte områder
• Reducere skolesegregation
• Indsats mod psykisk symptomer i 

skolealderen
• Forebygge uafsluttet skolegang

• Reducere brug af alkohol og 

cannabis blandt unge

I: Gener og tidlig udvikling i barn- og ungdom

påvirker både uddannelse/arbejde og helbred senere i livet

Arv og tidlig udvikling

Social position Sygdom

Sygdoms-
årsag

Sygdoms-
konsekvens



Reducere eksponering blandt 
kortuddannede:
• Mindske fysisk belastning i arbejdet
• Reducere arbejdsløshed blandt 

kortuddannede
• Mindske økonomisk stress ved bl.a. 

at balancere arbejdsmarkeds-
politikkens incitament

• En ”sund skattereform” med højere 
afgifter på det usunde og lavere på 

det sunde

• Regulering af markedsføring og 
tilgængelighed

II: Ulighed i eksponering for sygdomsårsager i

levevilkår og adfærd

Arv og tidlig udvikling

Social position Sygdom

Sygdoms-
årsag

Sygdoms-
konsekvens







Konklusion

Individrettede indsatser alene reducerer ikke ulighed i usund eksponering for 

tobak, alkohol, kost og fysisk inaktivitet. De skal implementeres sammen med 

en lang række strukturelle indsatser, som både er effektive ift. befolkningen 

som helhed, men også ift. at reducere ulighed.

Sundhedsadfærd



• Kræftpatienters risiko for at dø 
indenfor 5 år er faldet kraftigt, men 
uligheden er fordoblet

• Chancen for at vende tilbage til 
arbejde efter (eller med) langvarig 
sygdom er meget større for 
kortuddannede (100-250%) og 
uligheden er stigende

• Dårligt helbred er således stadig 
mere tydeligt associeret med kort 

uddannelse og usikker beskæftigelse

III: Ulighed i konsekvenser af at være syg

Arv og tidlig udvikling

Social position Sygdom

Sygdoms-
årsag

Sygdoms-
konsekvens

Et sundhedsvæsen for lighed skal tage bedre hånd om sociale årsager til og konsekvenser af sygdom





Fattigdom







Udvikling i antal personer under fattigdomsgrænsen Udvikling i antal børn under fattigdomsgrænsen



Den tidlige indsats er central
En barndom i familier med fattigdom, tab, sygdom og misbrug er 

associeret med op til fire gange højere dødelighed før alder 35

Rod NH et al. Lancet 2020; 396: 489–97. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30621-8/fulltext

Modgang i barndommen
Dødsfald

per 10.000

Høj modgang/mange vanskeligheder 13,2

Død eller svær sygdom i familien 5,2

Vedholdende fattigdom/afsavn 5,2

Tidlig fattigdom/afsavn 4,0

Lav modgang/få vanskeligheder 2,9

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30621-8/fulltext


Tidlige indsatser:
• Reducere børnefattigdom
• Sundhedspleje og svangreomsorg

målrettes mere sårbare familier
• Ekstra ressourcer og kvalitet til 

daginstitutioner i udsatte områder
• Reducere skolesegregation
• Indsats mod psykisk symptomer i 

skolealderen
• Forebygge uafsluttet skolegang

• Reducere brug af alkohol og 

cannabis blandt unge

I: Gener og tidlig udvikling i barn- og ungdom

påvirker både uddannelse/arbejde og helbred senere i livet

Arv og tidlig udvikling

Social position Sygdom

Sygdoms-
årsag

Sygdoms-
konsekvens



Børns tidlige udvikling

Konklusion

Der er epidemiologisk evidens for en negativ effekt af børnefattigdom, men

interventionsevidensen er mest udenlandsk. Et børnetilskud til alle

børnefamilier med indkomster under fattigdomsgrænsen, som løfter dem

ud af fattigdommen, vil formentlig være en effektiv indsats.

Børnefattigdom



Børns tidlige udvikling

Konklusion

Der er mest udenlandsk interventionsevidens for, at svangreomsorg og

sundhedsplejen har effekt. Et stærkere fokus på opsøgende og fastholdende

indsatser for familier med kort uddannelse og social sårbarhed vil kunne

mindske ulighed i sundhed.

Svangreomsorg og sundhedspleje



Børns tidlige udvikling

Konklusion

Der findes mest epidemiologisk- og interventionsevidens fra udlandet for, at

ressourcer og kvalitet, herunder antallet af personaler og kompetence i

daginstitutioner, har betydning for børns tidlige udvikling, ikke mindst for de,

som kommer fra ressourcefattige hjem.

Hvis daginstitutioner sikres ressourcer og kvalitet, som tilpasses behovene

blandt børnene i lokalområdet, vil det øge effekten blandt ressourcesvage

børn.

Daginstitutioner



Uafsluttet skolegang

Konklusion

Der er epidemiologisk evidens for, at uafsluttet skolegang både påvirker social

position og helbred senere i livet. Der er interventionsevidens for, at en række

ret forskellige indsatser kan forebygge uafsluttet skolegang, men der er ikke

evidens for, at nogen specifik metode er bedre end andre.

Børn med højt sygefravær i skolen er en risikogruppe og kan vurderes med

henblik på, om de har behov for en særlig indsats ift. til psykiske symptomer

og/eller misbrug. Cannabisbrug før 25 års alder kan forebygges og/eller

behandles.

Psykiske symptomer i skolealderen



Boligsegregering

Konklusion

Der er epidemiologisk og lidt interventionsevidens for effekten af

boligsegregation – både den indirekte effekt via skolen og andre institutioner

og den direkte helbredseffekt. En reduktion af segregationen forventes at

have effekt på ulighed i sundhed.

Regionalpolitiske indsatser for at øge beskæftigelse har også effekt.



Infektioner

Konklusion

Der er epidemiologisk evidens for, at der er social ulighed i forekomst og kon-

sekvenser af infektioner og i vaccinationsdækning. Der er interventions-

evidens for, at påmindelser, som fx sms eller brev fra sundhedsplejen og de

praktiserende læger, kan hæve vaccinationsdækningen – både blandt unge

og børn af kortuddannede mødre.



Videnshuller

Det er sjældent mangel på epidemiologisk viden, som holder arbejdet mod

ulighed i sundhed tilbage. Det er på interventionsområdet, at der er flest

videnshuller.

Mangelfuld viden på interventionsområdet



I rapportens litteratursøgning har fokus været på reviews, som eksplicit har

undersøgt indsatsers betydning for den sociale ulighed i sundhed.

Fokus på effekt af indsats på social ulighed i sundhed

Videnshuller

Der er behov for mere interventionsevidens, bl.a. ved at

• skaffe mere viden om hvordan samarbejdet mellem sundhedsvæsen og

sociale myndigheder kan styrkes og udvikles.

• udvikle implementeringsforskning i forhold til den tværsektorielle

sundhedspolitik, som på mange måder ikke fungerer tilfredsstillende,

hverken nationalt eller lokalt.

• styrke livsforløbsforskningen, som kan dokumentere effekten på social

ulighed i sundhed af tidlige interventioner.



Oversigt på side 13 i

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Indsatser-mod-ulighed


Ved præsentation af rapporten den 2. september 2020

stillede Finn Diderichsen nogle vigtige spørgsmål:

• Sundhedsstyrelsen er myndighed for sundhedsvæsenet. Hvem er myndighed for det tværsektorielle

folkesundhedsarbejde inkl. det, som udføres af socialsektor, arbejdsmarked, skoler, landbrug etc.?

• Der findes nationale kvalitets standarder for det kliniske arbejde – som desuden omhyggeligt følges

op. Hvorfor findes det ikke for forebyggelse og rehabilitering?

• Der er meget få indikatorer i ”De nationale mål”, som afspejler det kommunale sundhedsvæsen, og

ingen der afspejler ulighed. Hvorfor ?

• Hvad findes der for incitamenter for de praktiserende læger til at tage sig tid til den socialt

komplicerede patient; at samarbejde med kommunen og at etablere sig i udsatte områder?

• Den højtuddannede læge er ikke altid den bedste til at tale med den kort uddannede patient, som

kan behøve en vejleder. Hvor mange aktive i patientforeningerne er ufaglærte arbejdere.

• Tobak/alkohol/sukker industrien lever af det, som vi andre dør af. Et unfair spørgsmål: Hvad kan

industrien gøre mere for at reducere forbruget, især hos kortuddannede?

• Flere forlader arbejdslivet med psykiske besvær. Hvad kan arbejdslivet gøre for at skabe flere

arbejdspladser for den som er psykisk sårbar og kort uddannet?



RetfærdighedLighed       
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Uligheder i sundhed (kan) defineres som uretfærdige, 
hvis de er unødvendige, undgåelige og i øvrigt betragtes som unfair
(Margaret Whitehead)



Tak for opmærksomheden!


