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Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Dansk Sygeplejeråds medlemmer 
oplever løbende uligheden i deres daglige arbejde i sundhedsvæsenet og har derfor en 
stor forståelse for ulighedens karakter og udbredelse samt for, hvordan man kan komme 
uligheden til livs.

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 
– 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF 
ULIGHED I SUNDHED

DANSK SYGEPLEJERÅDS 8 FORSLAG TIL ARBEJDET 
MED AT BEKÆMPE ULIGHED I SUNDHED ER:
1) Mindsk uligheden i sundhed blandt børn og unge  

– sæt sundhedsplejerskerne i spil
• Styrk den tidlige indsats over for nybagte forældre med forældreuddannelse og 

hjemmebesøg
• Indfør 3-års hjemmebesøg fra sundhedsplejersken
• Styrk børns trivsel og mentale sundhed i børnehave, skole og SFO gennem 

tværfagligt samarbejde og systematisk inddragelse af sundhedsplejersker
• Tilknyt sundhedsplejersker til alle landets erhvervsskoler

2) Mindsk uligheden i sundhed blandt udsatte voksne  
– mød borgeren på borgerens betingelser

• Styrk koordination og brobygning – udbred socialsygeplejersker til hele sund-
hedsvæsenet

• Styrk den opsøgende sundheds- og forebyggelsesindsats med sundhedsteams
• Tilknyt sygeplejersker til alle botilbud, døgninstitutioner og herberg
• Styrk beskæftigelsesindsatsen med tværfaglighed og øget sundhedsfokus
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FORORD

Med regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen” har regeringen gjort bekæm-
pelse af ulighed i sundhed til et erklæret mål. Regeringen har fulgt målsætningen op med 
en række gode tiltag. Det gælder bl.a. lighedsambassadørinitiativet, øget fokus på en styr-
kelse af psykiatrien og opstillingen af 7 nationale mål for forbedring af danskernes sund-
hed.

I Dansk Sygeplejeråd bakker vi op om regeringens målsætning om at bekæmpe ulighed i 
sundhed. Vi deler ambitionerne, men savner konkrete initiativer, der kan være med til at 
få bugt med den tiltagende ulighed i sundhed. Derfor ønsker vi med lanceringen af dette 
lighedspolitiske udspil at anvise konkrete forslag, der kan være med til at løfte folkesund-
heden og bekæmpe uligheden i sundhed.

Dette er en pixi-version af Dansk Sygeplejeråds lighedspolitiske udspil. Læs hele udspillet 
og få udfoldet vores forslag på dsr.dk/ulighedisundhed

God læselyst

Grete Christensen, formand
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Sundhed i Danmark er ikke ligeligt fordelt. Der er betydelige forskelle på levealder, døde-
lighed og forekomst af sygdomme. Disse forskelle følger uddannelseslængde, indkomst, 
erhverv og social position i samfundet. 

Ulighed i sundhed har længe været et problem, ikke kun i Danmark, men også internatio-
nalt. I Danmark er uligheden i sundhed voksende, og dette udspil er en opfordring til at 
sætte ind over for udviklingen. Vi må tænke sundhedsindsatserne og det forebyggende 
arbejde anderledes og udfordre den måde, vi hidtil har tilrettelagt og organiseret forebyg-
gelse og sundhedsfremme. Det indebærer også at forstå, at sundhedspolitiske mål og 
sundhedsvæsenets indretning i sig selv kan være med til at forstærke ulighed i sundhed.

Skal uligheden i sundhed bekæmpes, kræver det, at vi i langt højere grad iværksætter 
systematiske tiltag, der styrker den enkeltes kompetencer ift. at tage ansvar for egen 
og ens børns sundhed, men det kræver også, at vi skaber rummelighed og yder en mere 
håndholdt indsats over for de grupper af borgere, der har svært ved at navigere i et høj-
effektiviseret sundhedsvæsen.

Det er nødvendigt, for faktum er, at uligheden i sundhed er steget dramatisk de seneste 
25 år, bedst eksemplificeret ved, at forskellen i gennemsnitslevealder i perioden er ste-
get fra 6 til 10 år for mænd tilhørende hhv. den økonomisk bedst og dårligst stillede ¼ af 
alle mænd i samfundet.

Erfaringerne viser, at en mere systematisk indsats fra samfundets side har potentiale til 
at styrke folkesundheden markant og at sygeplejersker, qua deres faglighed og trovær-
dighed, kan spille en nøglerolle i den forbindelse. 

Når sundhedsplejersker i pionerkommuner som Faaborg-Midtfyn foretager forebyg-
gende 3-års hjemmebesøg ved vi, at det har en positiv effekt på sundhedstilstanden 
hos alle kommunens børn, men at særligt de socialt set dårligst stillede nyder godt af den 
ekstra forebyggelsesindsats. Og når socialsygeplejersker på Region Hovedstadens hos-
pitaler tager stofmisbrugeren i hånden og koordinerer vedkommendes patientforløb, er 
det noget, som gør en kæmpe forskel for nogle af samfundets mest marginaliserede 
borgere.

Sygeplejersker kan ikke mindske uligheden i sundhed alene, men sygeplejersker er til 
stede i alle dele af sundhedsvæsenet og kan – i samarbejde med andre faggrupper og 
via en helhedsorienteret, opsøgende og tværsektoriel tilgang – bidrage med konkrete 
og dokumenterede tiltag, der gør en forskel i kampen for mere lighed i sundhed.

BEHOV FOR NYTÆNKNING OG SYSTEMATIK  
I DE FOREBYGGENDE INDSATSER!
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1-4

MINDSK ULIGHEDEN I SUNDHED BLANDT BØRN OG UNGE  
– SÆT SUNDHEDS PLEJERSKERNE I SPIL

STYRK DEN TIDLIGE INDSATS OVER FOR NYBAGTE FORÆLDRE MED 
FORÆLDRE UDDANNELSE OG HJEMMEBESØG
Erfaringerne viser, at forældreuddannelse og netværksskabelse blandt førstegangsforæl-
dre er et effektivt middel til at komme uligheden i sundhed til livs. Sammen med de obli-
gatoriske hjemmebesøg fra sundhedsplejersken bør forældreuddannelse udgøre grund-
stammen i den systematiske forebyggende indsats over for nybagte forældre.

INDFØR 3-ÅRS HJEMMEBESØG FRA SUNDHEDSPLEJERSKEN
Erfaringer fra kommuner, der egenhændigt har indført 3-års hjemmebesøg, viser, at sund-
hedsplejersker kan være med til at få bugt med dårlige motions- og kostvaner og derved 
forebygge overvægt.

STYRK BØRNS TRIVSEL OG MENTALE SUNDHED I BØRNEHAVE, SKOLE OG SFO 
GENNEM TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OG SYSTEMATISK INDDRAGELSE AF 
SUNDHEDSPLEJERSKER
Børn tilbringer størstedelen af deres vågne timer i vores offentlige institutioner, hvorfor et 
større fokus på trivsel og mental sundhed er afgørende for at forebygge fysiske og psyki-
ske lidelser og herved også forebygge ulighed i sundhed.
 
TILKNYT SUNDHEDSPLEJERSKER TIL ALLE LANDETS ERHVERVSSKOLER
Sundhedsplejersker kan via undervisning bl.a. i seksuelt overførte sygdomme, kost og mo-
tion være med til at forbedre trivslen og sundheden blandt eleverne på landets erhvervs-
skoler, og dette kan bidrage til  mindre frafald på uddannelsen på kort sigt og mindre ulig-
hed på længere sigt.

DANSK SYGEPLEJERÅDS 8 FORSLAG 
TIL ARBEJDET MED AT BEKÆMPE ULIGHED I 
SUNDHED ER:
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5-8

MINDSK ULIGHEDEN I SUNDHED BLANDT UDSATTE 
VOKSNE – MØD BORGEREN PÅ BORGERENS BETINGELSER

STYRK KOORDINATION OG BROBYGNING – UDBRED SOCIALSYGEPLEJERSKER 
TIL HELE SUNDHEDSVÆSENET
Socialsygeplejersker fungerer som en slags koordinerende brobyggere for de grupper af 
borgere, der ikke rigtigt passer ind i systemet og gør allerede i dag – i Region Hovedstaden 
– en kæmpe forskel for nogle af samfundets mest marginaliserede borgere.

STYRK DEN OPSØGENDE SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESINDSATS MED 
SUNDHEDSTEAMS
Opsøgende sundhedsteams gør allerede i dag en stor forskel på udsatteområdet. Den op-
søgende indsats skal udbredes til hele landet og udvides, så kommunalt forankrede sund-
hedsteam også foretager arbejdspladsscreeninger og herved når ud til mange af de – sær-
ligt ufaglærte – mænd, der ofte ikke kommer til lægen i tide.

TILKNYT SYGEPLEJERSKER TIL ALLE BOTILBUD, DØGNINSTITUTIONER OG 
HERBERG
Via en systematisk sundhedsindsats fra sygeplejersker kan man effektivt bekæmpe over-
dødeligheden blandt beboerne for landets bo- og opholdssteder. En styrket sygeplejefag-
lig indsats vil bidrage såvel til forebyggelse som til behandling og vil medvirke til større 
medmenneskelighed og færre livsstilsrelaterede sygdomme.

STYRK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN MED TVÆRFAGLIGHED OG ØGET 
SUNDHEDSFOKUS
Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet har et dårligere helbred end befolkningen ge-
nerelt. Ved på systematisk vis at tænke sundhed ind i beskæftigelsesindsatsen – som man 
har gjort i enkelte frikommuner – kan man forøge chancen for at få disse borgere tilbage 
på arbejdsmarkedet.

DANSK SYGEPLEJERÅDS 8 FORSLAG 
TIL ARBEJDET MED AT BEKÆMPE ULIGHED I 
SUNDHED ER:
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