
 

I forbindelse med ’Forskningens Døgn’ er der aftalt følgende tilbud  

til de nordjyske sygeplejersker. 

 

Når tillid fremmer inklusion, eksklusion og stress på 

arbejdspladsen 

Tidspunkt: Onsdag den 24. april 2019 kl. 19 – 20.15 

Oplægsholder: Forsker Heidrun Knorr, Aalborg Universitet 

 

Indhold: 

Tillid gør det muligt at etablere nye samarbejder, nye relationer med nye medarbejdere og ledere. Men 

samtidig kan tillid også ekskludere nogle medarbejdere, og hvis ikke tillid er koblet med autentisk 

interesse for den anden, kan det munde ud i stress. 

I danske medier, ledelseskurser, institutioner og på arbejdspladser er tillid nærmest blevet til den mest 

efterspurgte ressource. Det er ikke så underligt, for tillidsfulde relationer gør det meget nemmere og 

mere effektivt at arbejde sammen. Vi kender alle fordelen ved at arbejde frit, men under ansvar.  

Men tillid kan også blive til en ekskluderende faktor, så nogle medarbejdere bliver udelukket af 

samarbejder, ikke får chance for forfremmelser og ikke må bidrage med deres viden og erfaringer. 

Derudover kan tillid munde ud i stress. 

Vi skal sammen se på tillid som et paradoks, og vi kommer til at diskutere dens lyse OG mørke sider.  

Der afrundes med nogle forslag til, hvordan tillidens mørke sider kan undgås lidt bedre. 

 

Hvorfor er der så stor social ulighed i sundhed i Danmark? 

Tidspunkt: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19 – 20.30 

Oplægsholder: Jørgen T. Lauridsen, Syddansk Universitet 

 

Indhold: 
Danmark er et økonomisk og socialt meget lige land, hvor alle har fri og lige adgang til sundhedsydelser og 

behandling. Alligevel har vi en meget høj social ulighed i sundhed, forbrug af ydelser og kvalitet af behandlinger. 

Det betyder, at selv om der formelt er lige muligheder for behandling for alle, så får fattige og socialt udsatte en 

ringere behandling. De lider af flere fysiske og psykiske sygdomme, og de dør før den mere velstillede del af 

befolkningen. 

Foredraget diskuterer blandt andet, hvorfor formelle muligheder for udsatte borgere ikke er det samme som reelle 

muligheder.  

Eksempelvis mangler der praktiserende læger i udsatte områder, de udsatte borgere har ikke de fornødne 

kompetencer og gåpåmod til at kontakte sundhedsvæsenet,  sundhedsvæsenet er ikke klædt på til at takle socialt 

sårbare patienter osv. 

Desuden er socialt udsatte borgere oftere ramt af multi- og kronisk sygdom kombineret med multipel social 

udsathed på flere parametre som arbejdsløshed, lav uddannelse, misbrug mm. Endelig spiller uddannelse (eller 

mangel på samme) en betydelig rolle i forhold til at gøre os mere eller mindre bevidste om vores muligheder og 

rettigheder. 

Arrangementerne forgår på Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. 

Der serveres kaffe, te og kage. 

 

Tilmelding senest den 19. april 2019 på nordjylland@dsr.dk eller via dsr.dk 
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