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Socialt udsat stofbruger udskrives til gaden –
en historie fra 2009
• En kvindelig hjemløs stofbruger er indlagt på medicinsk afdeling pga. en 

byld. Kvinden bliver defineret som medicinsk færdigbehandlet og er ifølge 
den behandlende læge parat til udskrivelse. I forbindelse med udskrivelse 
fremgår det, at kvinden gerne vil forblive indlagt, da hun efter eget udsagn 
fortsat har problemer med tynd mave. Hendes udsagn om, at hun døjer 
med diarré, undersøges ikke af den pågældende læge. Lægen pointerer, at 
den substitutionsmedicin, som kvinden får, modvirker diarré, og at 
patienten derfor ikke kan have tynd mave. Kvinden fastholder, at hun har 
diarré, og at hun derfor har svært ved at klare sig på gaden. Lægen svarer: 
"Du kan få en stak bleer, det er da et tilbud". Dertil kommer forskellige 
former for trusler. I forbindelse med udskrivelsen gør afdelingen ikke noget 
forsøg på at etablere kontakt til de instanser på gaden (i primær sektor), 
som netop er etableret for at yde hjælp til hjemløse borgere. (Dybbroe og 
Kappel,2012)



jeg vil udfordre 

• Forestillingen om at borgeren 
har ansvaret for sin 
sundhedsmæssige situation 

• At vi tror det drejer sig om en 
gruppe vi kan forudse hvem er

• At mennesker kategoriseres 
udfra deres ”risiko adfærd”



Middellevetid i gradienten
højeste og laveste indkomstkvartil 1987 og 2009

5,3 år

5,5 år

6,2 år

9,9 år

Kilde: Diderichsen, et al. Ulighed i sundhed – årsager og indsatser. København: Sundhedsstyrelsen 2011.



Ulighed i sundhed-
midellevealder-
- forskellige sociale livsmuligheder
-kulturforskelle
-forskellige livs muligheder
-forskelligt sundhedsvæsen tilgængeligt



Sundhed er et resultat af forkerte valg?

• Ulighed kryber ind under huden og sætter sig som 
knogler og væv (Didrichsen)

• Sygdom er også altid social lidelse (Konrad)

• Sundhed er et sp. om de sunde valg?



Krop,psyke og social eksistens er bundet til 
den verden man lever i

”the spaces and places in which 
bodies are situated predispose
perceptions of sensation that are 
associated with feelings of fear 
and vulnerabilities, well-being
And protection” (Nichter, 2008)

”noisy bodies, noisy lives” (Merrild 
et.al. 2017)



sårbarhed og social udsathed- ikke EN 
bestemt gruppe
• Socialt udsathed er 

situationsbestemt, og ikke en 
statistisk kategori :en ikke nærmere 
afgrænset gruppe af mennesker i 
alle aldre i det danske samfund, og 
i bestemte livsfaser af deres liv, 
enten som unge, som gamle, 
psykisk lidende, arbejdsløse, 
flygtninge m.m. 

• udfra sociale parametre kan man 
hævde at denne gruppe udgør 
mellem 15-20% af befolkningen i 
dag (Benjaminsen,Vive 2017)

• stigende behov
• Stadig større kompleksitet
• forskellige grupper med mere 

diverse problemstillinger:  
stofbrugere, dobbelt 
diagnosticerede, illegale 
indvandrere  m.m. 



Ulighed i sundhed reproduceres over 
generationer

kultur og familietradition 
social status/klasse

Erfaringer, 
handlemuligheder

forventninger

Lokale strategier 
Og

identiteter

Arbejdsliv
økonomi

Samfundsdeltagelse 

Som er begrænsende

Sundheds mæssige
Og sociale lidelser



De liminale situationer, hvor nye sociale krav 
stilles er de sundhedsmæssigt farlige
• - overgangen fra barn til teenager 
• Overgangen fra skole og familie og 

”ud i samfundet”- arbejde, 
uddannelse?

• Overgangen fra alene- ansvar til 
familiedannelse

• Overgangen fra arbejdende til 
arbejdsløs

• Overgangen fra arbejdsmarked til 
pension og ud



• Sygdom er altid indvævet i sociale livsomstændigheder
• Oplevelsen af helbred er social- den sker i relation til kunnen, 

muligheder, betingelser og sig selv i forhold til andre og verden
• Sundhed er således også en social opmærksomhed, magt over egne 

vilkår samt at opleve handlemuligheder i forhold til egen sundhed

Professor Betina Dybbroe, Center for 
Sundhedsfremmeforskning, RUC  , billeder v. Momo Subotic



Ulige social status og magt påvirker 
sundhedsoplevelse og forventninger 
In 2010, whichever indicator of 
socioeconomic status is considered —
education,income or material 
deprivation — reporting of poor or very 
poor general health and long-standing 
health problems tends to be infrequent 
in the most advantaged group and 
increasingly common as disadvantage 
worsens. Women were more likely than 
men to report that their general health 
is poor or that they have a long-standing 
illness. This is partly attributable to 
women’s lower socioeconomic status.
( Marmot et. Al.:Health inequalities in 
the EU, 2010)

Professor Betina Dybbroe, Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC  , billeder v. 
Momo Subotic



..derfor handler ulighed i sundhed også om 
social klasse
Jo mere indflydelse man har på eget arbejde , jo mere oplever man 

sig sund og forventer et sundt liv.  
Klasse er ikke bare en indkomst rangstige, men drejer sig om kulturel

og moralsk kontrol, synligt og usynligt, i interaktioner med andre
mennesker og i relation til magt over forskellige kontekster (Bernstein 
and Solomon, 1999).
I socialt ulige relationer og asymmetrier, hvor der også udvises

kontrol og pres- vil der være modstand (Bernstein 1977, Ortner 2006 , 
Harrits 2016….), og modstandens former kan være ikke-deltagelse, at 
modstå sundhedsregimer m.m.



Alvorlig nedsat sundhed skaber identitetsmæssig krise

Professor Betina Dybbroe, Center for 
Sundhedsfremmeforskning, RUC  , billeder v. Momo Subotic

• De kompetencer man havde til at leve sit liv slår 
ikke længere til

• Man må forstå sig selv på en ny måde
• Kontinuitet er brudt- man kan ikke med 

manglende erfaring stille præcise forventninger 
til fremtiden

• Man kan ikke håndtere de samme sociale 
udfordringer i hverdagslivet, og har nu andre



Og så er der mødet med sundhedsvæsenet

• Der er ulige adgang  til rettidig kræftbehandling- ”delay” i Danmark 
(Søgaard 2006, m.fl.)

• I Norge er det vist med nyeste statistik I en undersøgelse af 50.000 
borgere, at selv når de medicinske behov er fuldstændig ens for 
alvorligt syge patienter, så får dem med højeste uddannelser mere 
medicinsk behandling og hjælp, flere konsultationer m.m., end dem
med lav uddannelse (Elstad, 2018). 



Op til 20% af alle kronisk syge borgere forstår ikke 
sundhedsvæsenet (Bo m.fl. 2014)

• I en lokal befolkningsundersøgelse I 
Region Midtjylland blev “health 
literacy” undersøgt I forhold til
socio-økonomiske karakteristikker. 
Health literacy blev undersøgt som
måden at forstå
sundhedsinformation og engagere
sig i/ være aktive I forhold til
sundhedsudbydere og
professionelle. Ialt 29.473 (63.6%) 
mennesker besvarede 
spørgeskemaet. 

• 20% oplevede både at 
informationen fra 
sundhedssystemet var svær at 
forstå og at det var svært at 
interagere med de 
sundhedsprofessionelle, og her var 
det især mennesker med lav 
indkomst, lavt uddannelsesniveau, 
og /eller som levede alene, og 
/eller med anden etnisk baggrund. 
Alder og køn var ikke markant.



Tilladelse til deltagelse

• Patienter opfatter inddragelse på forskellige
måder,relateret til deres forventninger til
sundhedsbehandling og mødet med 
sundhedsvæsenet,udfra kulturelle forventninger og
social position.Politikker med målet om at blot 
“forbedre kompetencer og viden/literacy” og oplyse
valget vil ikke blive vellykket uden at adressere de 
større forskelle og uligheder. (Protheroe et.al. 2013)



En enlig mor i psykiatrien får fjernet sit barn –
en historie fra 2013
• En mor alene med tre børn er til afsluttende netværksmøde i psykiatrien, fordi et 

af hendes bæørn er blevet testet. Der er store adfærdsproblemer i skolen. 
Drengen er svær at få kontakt til ,svær at styre, en behandler konkluderer at 
barnet har brug for andre rammer, der kan lære ham at tilpasse sin adfærd, få 
tillidsfulde relationer til andre, og indordne sig under nogle rammer. Psykologen 
fortæller om morens problemer med at aflevere og hente barnet. 
Familierådgiveren og skolelederen siger dog at det går bedre.

• Psykologen fastholder at han vurderer det som kritisk, situationen går ud af 
kontrol derhjemme. Selvom det går fremad, går det ikke hurtigt nok. Så barnet 
skal døgnanbringes. Sagsbehandleren siger til moren, som ingenting siger uner
hele diskussionen: ”Det forstår du godt, ikke ? Vi går hjem og snakker om det.” 
psykologen: ”det handler om at I på sigt får en rigtig god relation, dig og drengen. 
Men først har han brug for et miljøskift”. Familierådgiveren indskyder, at han og 
moren har snakket om at hun elsker sine børn. Den hænger lidt i tavshed.” 
(Dybbroe, 16)



En familie bliver til risiko familie ved  
indskolings samtale i 2016
• Nicks forældre er skilt, og moren er invalidepensionist. Nick er 6 år og lige startet i skole. Han er også for tyk, 

og hos skolesundhedsplejersken bliver det omdrejningspunktet for familiens indskolingssamtale: "Vægten: 
Der tænker jeg, at I godt ved, han ligger LANGT over gennemsnittet”, siger hun til forældrene, imens Nick ser 
ned i bordet. 

• Men Nick er alvorligt syg. Han er et såkaldt lungebarn. Moren forklarer, at da Nick var spæd, boede de i en 
lejlighed, hvor der var skimmelsvamp: ”Det kunne spores i mine lunger”. Derfor har Nick været indlagt et utal 
af gange, heraf 19 gange akut. Han har fået en lang række medicinske præparater og har deltaget i et 
forskningsprojekt, der skulle kortlægge medicin som årsag til overvægt. 

• Alt dette forklarer moren til skolesundhedsplejersken. Hun siger også, at Nick langtfra er ”en sofakartoffel” 
og faren supplerer med, at Nick godt kan lide at ”rende en del rundt, sådan”. 

• Skolesundhedsplejersken konstaterer : ”Så noget af det skyldes medicin. Og noget af det skal løbes væk”. 
Herefter handler indskolingssamtalen mest om Nicks motionsvaner, hans kost og om forældrenes tobaks- og 
alkoholforbrug. Selvom moren gentagne gange siger, at ”der er styr på det nu, det ER under kontrol”, rundes 
samtalen af med, at familien opfordres til deltagelse i et livsstilskursus. Moren afslår: ”Det har vi prøvet før. 
Og det hjælper ikke, tværtimod: Nick bliver ked af det og stresset over de daglige vejninger”. Afslutningsvist 
opfordrer skolesundhedsplejersken familien til at opsøge kommunens anonyme rådgivningstilbud ”om 
skilsmisser, konflikter og den slags”. (Aamann og Dybbroe, 2017)



Hvorfor ulige adgang til sundhedsvæsenet?  

• Sundhedsvæsenet er et 
institutionelt system med egne 
kulturer som er ukendte for 
mange borgere

• Sundhedsvæsenet 
undervurderer/ er uvidende om 
sin egen utilgængelighed

• Sundhedsvæsenet arbejder med 
modeller - men one size doesn´t
fit alle



Sundhedsvæsenet udfordrer i stigende grad 
sårbare og socialt udsatte
• Kortere indlæggelser
• Længere afstande til behandling
• Flere sektorer og faggrupper der skal koordinere
• Patienter skal i højere grad tage ansvar for eget forløb
• Mindre kapacitet i psykiatrisk behandling
• Højere tærskler for at opnå rehabiliterende indsatser



• Sundhedsvæsenet arbejder med standardisering i en grad der 
opfordrer til professionel rutinisering og manualisering af mødet med 
patienten

• De professionelle ved alt for lidt om ulighed og ulighedsskabende 
praksiser



Hvordan forstår vi det samfundsmæssige og 
professionelle ansvar?



Borgerrettede behandlings kompetencer 

• Rusmiddels problematikker
• abstinensbehandling
• skadesreduktion
• smertebehandling



Sundhedsvæsen rettede kompetencer

• Forløbsorientering
• tværprofessionelt teamarbejde
• Koordinering
• Multilevel tilgange med mange 

aktører



Samfundsrettede kompetencer

• Ulighed i sundhed, fattigdom, 
hjemløshed, omsorgssvigt i Dk.

- sundhed i et multikulturelt 
perspektiv 

- Social udsathed og 
marginalisering set i et 
livsverdens og samfundsmæssigt 
perspektiv

• Social epidemiologisk indsigt
• Sociale interventions metoder
• Policy og dokument analyser



Borger rettede tværfaglige kompetencer

• Ressourcemobilisering
• Participatoriske

metoder
• Støttende og 

anerkendende indsatser 
• Kommunikative 

kompetencer
• Lærings og biografiske 

metoder


