
 

 

Sundhedsvæsenet skal fremme lighed i sundhed  
Den sociale ulighed i sundhed er voksende i Danmark. Vi ved, at sundhedsrisici og sygdom i befolkningen stiger 
gradvist i takt med, at den sociale position falder. Det handler bl.a. om uddannelseslængde, indkomst, 
beskæftigelsesforhold og boligforhold m.m. Det udfordrer den måde, vi opfatter sundhedsopgaverne på i dag. For 
selvom årsagerne til social ulighed ofte skyldes forhold uden for sundhedssektoren, så ved vi, at behandling, 
sygepleje, forebyggelse og rehabilitering kan have betydning for, at uligheden ikke bliver større. I en rundspørge 
blandt sundhedsprofessionelle angiver flere end tre ud af fire, at patienternes individuelle ressourcer ”i høj” eller ”i 
nogen grad” er afgørende for, om patienterne får det maksimale udbytte ud af deres behandling1.  
 
Sundhedsvæsenet har derfor et ansvar for, at også de mindst ressourcestærke mennesker kan få den ekstra støtte, 
de behøver for at kunne opnå et ligeværdigt behandlingsresultat.  
 
Hvad er udfordringerne? 

• Borgere har forskellige sociale og sundhedsmæssige ressourcer. Mange borgere ved ikke, hvordan de skal 
navigere i sundhedsvæsenet. 

• Ulighed går ud over den enkelte, og det går ud over samfundsøkonomien – socialt udsatte har fire gange flere 
hospitalsindlæggelser end den øvrige befolkning.  

• Børn fra udsatte familier har flere sundhedsproblemer end børn i familier med højere socialgruppeplacering. 
 
Sundhedsvæsenet er ikke eneansvarlig for uligheden i sundhed, men bidrager til den, så der står både mange gode 
leveår og mange gode liv at redde, hvis vi bliver bedre til at tilpasse sundhedsvæsenets tilbud til patienternes 

forskelligartede ressourcer. Hvis sundhedsvæsenet skal give alle patienter reelt lige muligheder for at overvinde 

deres sygdom, så skal vi blive langt bedre til at tilpasse os patienternes behov. 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler: 
   

Lighed i sundhed kræver en samlet strategi 

• Regeringen udarbejder en national strategi for, hvordan sundhedsvæsenet fremmer lighed i sundhed. 

• De nationale mål udbygges med indikatorer for ulighed i sundhed. 

• Regeringen belyser uligheden i udbyttet af sundhedsydelser ved at offentliggøre årlige nationale opgørelser, 
som kobler sociale baggrundsvariable med eksisterende data om patientens forløb.  

• Regioner og kommuner sikrer, at medarbejderne i sundhedsvæsenet er uddannet til at møde borgerne på 
deres præmisser og inddrage dem i beslutninger om behandling og planlægning af deres forløb. 

 
Ordningen med socialsygeplejersker bør udbredes 

• Der afsættes 10. mio. kr. årligt til at udbrede ordningen med socialsygeplejersker til alle landets hospitaler – 
udsatte borgere skal have adgang til lige vilkår, uanset hvor i landet de bor. Derudover skal der afsættes 
midler til et nationalt uddannelsestilbud. 

 
En tidlig og forebyggende indsats kan fremme lighed i sundhed 

• De gode erfaringer med sundhedsplejerskernes 3-års hjemmebesøg skal være obligatorisk i alle kommuner. 
I et lighedsperspektiv er det særligt interessant, at det når ud til alle.  

• Dimensioneringen på sundhedsplejerskeuddannelsen skal øges med 20 pladser årligt, hvis vi skal kunne 
følge med udviklingen i børnetallet, og alle kommuner skal have mulighed for at leve op til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fem hjemmebesøg i barnets første leveår. 

                                                      
1 Fælles undersøgelse af Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og FOA (2018) 



 

 

    

FAKTA: Fordele ved at ansætte en socialsygeplejerske 

• Det virker! - Evalueringsrapporten af projektet ”Socialsygeplejerske”(1) viser, at socialsygeplejersker skaber 
bedre indlæggelses-, udskrivelses- og ambulante forløb for de socialt sårbare patienter. 

• Specialiseret faglig viden – Socialsygeplejerskerne har en særlig viden om og forståelse for problematikker som 
fattigdom, misbrug og psykisk sygdom og kan tage hånd om disse udfordringer. 

• Der kan mangle faglig viden om socialt udsatte hos den almindelige sygeplejerske; her fungerer 
socialsygeplejersken som en vidensbank for afdelingen, fordi de har indgående kendskab til målgruppen. 

• Socialsygeplejerskerne kan hjælpe med eventuelle udslusningsmuligheder f.eks. i form af midlertidige 
omsorgspladser efter udskrivning fra hospitalet. 

• Større sammenhæng i patientforløbene - Socialsygeplejersken samarbejder med det øvrige personale samt 
med bl.a. jobcenter, socialvejledning, socialpsykiatrien, praktiserende læge og sygehuse. 

• Region Midtjylland og Region Hovedstaden har allerede ansat 15 socialsygeplejersker 
• Der er en ny uddannelse i socialsygepleje på vej rettet mod sygeplejersker i kommuner og regioner, som netop 

har stor viden om sårbare patienter med bl.a. psykisk sygdom 

 
Kilde: 1): www.dss.dk, 2018 

 

FAKTA: Sundhedsplejerskernes effekt på danskernes sundhed 

• Adgang til en kommunal sundhedsplejerske har en betydelig langsigtet sundhedsmæssig gevinst i form af 
højere sandsynlighed for overlevelse frem til det 64. år, en nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme og færre 
hospitalsindlæggelser. Det viser et studie fra SFI. (Kilde: SFI, 2017). 

• Erfaringer fra kommuner, der har indførte 3-års hjemmebesøg fra sundhedsplejersken, viser bl.a., at det er 
muligt at halvere andelen af overvægtige børn ved skolestart. (Kilde: Høje Taastrup Kommune, 2008). 

• Omkring halvdelen af sundhedsplejerskerne (47 pct.) har oplevet, at der var for få sundhedsplejersker på arbejde 
i forhold til arbejdsopgaverne inden for den seneste måned. (Kilde: DSR Analyse, 2016). 

• 23 pct. af sundhedsplejerskerne oplever, at der i høj grad implementeres nye opgaver i sundhedsplejen, som 
tager tid og ressourcer fra de forebyggende hjemmebesøg. (Kilde: DSR Analyse, 2016). 

• 14 ud af 74 sundhedsordninger tilbyder hjemmebesøg til alle familier med et barn på 3 år. Syv tilbyder 3-års 
hjemmebesøgene til specifikke familier (Kilde: DSR Analyse, 2016). 
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