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Vision: Partnerne i Alliancen mod Social 
Ulighed i Sundhed har en fælles vision 
om sammen at bidrage til at nedbringe 
de sundhedsmæssige konsekvenser af 
ulighed for borgere og patienter uanset 
social baggrund og position.
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Forord

Erik Jylling 

Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner 

Christian Harsløf
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Adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

Gennem de seneste årtier er social ulighed steget. Det er 

et faktum, vi ikke kan se igennem fingre med. Det er et fak-

tum, der kalder på handling. Derfor arbejder Alliancen mod 

Social Ulighed i Sundhed for at skabe gode rammer, og  

levevilkår, så alle indgår i stimulerende miljøer i børnehaver, 

skoler, i fritidsliv, på arbejdspladser og i boligmiljøer. Og når 

borgeren bliver syg, arbejder vi på at nedbringe social ulig-

hed i sundhed i mødet mellem patient og sundhedsvæsen.

Social ulighed i sundhed er et resultat af et samspil af mange 

faktorer. Vi påvirkes af de vilkår, vi vokser op under, bor og 

arbejder under, vores økonomiske vilkår og sociale netværk. 

Derfor er der heller ikke en simpel løsning på at skabe lighed 

i sundhed. Hverken i sundhedsvæsenet, gennem øvrige vel-

færdsområder, arbejdsmarkedet eller i civilsamfundet. Men 

selvom det ikke er enkelt, er det heller ikke umuligt. 

Vi tror på, at en langsigtet, koordineret og bred indsats kan 

vende udviklingen og nedbringe den sociale ulighed i sund-

hed. Det kræver et fælles ansvar, som går på tværs af poli-

tikområder, sektorer, organisationer og arenaer, hvor social 

ulighed i sundhed opstår og forstærkes. Det kræver struk-

turelle indsatser, der kan skabe rammer, der modvirker so-

cial ulighed. Det kræver, at sundhedsvæsenets og øvrige vel-

færdsområders tilbud formår at imødekomme alle borgere og 

patienter. Og det kræver indsatser, der støtter dem, der er i 

særlig risiko, og som ønsker hjælp. 

I 2019 gik Danske Regioner, KL og Kræftens Bekæmpelse 

sammen om at etablere Alliancen mod Social Ulighed i Sund-

hed sammen med en række partnere. Siden da har alliancen 

vokset sig større og større, og vi er i februar 2022 86 part-

nere, der er sammen om en fælles vision om at nedbringe de 

sundhedsmæssige konsekvenser af social ulighed for bor-

gere og patienter. 

Alliancen har et solidt fundament af partnere, som bygger på 

et stærkt partnerskab, der går på tværs af regioner, kom-

muner, forskningsinstitutioner, civilsamfundet og det private 

arbejdsmarked. 

Som alliancepartner har vi hver især forpligtet os til at ar-

bejde med at reducere social ulighed i sundhed, finde løsning- 

er, afprøve initiativer og dele erfaringer om konkrete indsatser. 

Som alliance arbejder vi også aktivt med at sætte uligheden  

på den politiske dagsorden og skabe gode samarbejdsrelatio-

ner på tværs af alliancens mange partnere.

Vi vil med denne midtvejsrapport præsentere et udsnit af 

de mange projekter og resultater, som alliancepartnerne  

arbejder med. En samlet præsentation af alliancepartneres 

projekter kan ses på alliancens hjemmeside: 

www.ulighedisundhed.dk  

God læselyst.

“Et dårligt helbred 
begrænser menneskers 
frihed til at leve det liv, 
de sætter pris på.”
Finn Diderichsen, professor emeritus, dr.med.

Social ulighed i sundhed er systematisk, alvorlig og omfangsrig. Det kom-
mer til udtryk ved, at der er grupper af mennesker, som kan forvente 
at leve kortere tid, blive mere syge og have større konsekvenser af 
deres sygdom end andre. Uligheden opstår allerede inden man er 
født og vokser sig større gennem livet. 
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Introduktion af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Sårbare og 

socialt udsatte

6%

Sundhedsydelser og 

sundhedsvæsenets 

opbygning

46%

18%
 Børns tidlige 

udvikling

1%
 De syge på 

arbejdsmarkedet

 Sundhedsadfærd

21%

Skolegang 

og uddannelse

2%

Etnicitet

4%

Figuren viser fordelingen af partnerprojekter 

inden for en række af Sundhedsstyrelsen 12 

indsatsområder mod social ulighed i sundhed

samt etnicitet.

Figur 1

Fordeling af partnerprojekter 

Danske Regioner, KL og Kræftens Be-

kæmpelse tog i 2019 sammen med 

Danske Patienter, Lægeforeningen, 

DSR, Jordemoderforeningen, DGI, Pen- 

sionDanmark, FOA, 3F og Fagligt sel-

skab for Sundhedsplejersker initiativ 

til Alliancen mod Social Ulighed i Sund-

hed med en fælles vision om sammen 

at bidrage til at nedbringe de sundheds-

mæssige konsekvenser af social ulig- 

hed. Alliancen har siden haft vokseværk 

og består i februar 2022 af 86 organisa-

tioner med en bred repræsentation in-

den for de områder, hvor forskningen 

har vist, at social ulighed i sundhed kan 

opstå og fastholdes. Det er vurderin-

gen, at Alliancen mod Social Ulighed i 

Sundhed udgør et solidt grundlag for 

arbejdet med ulighed i sundhed. Part-

nerne repræsenterer således forskel-

lige arenaer fra praktikere, som er tæt 

på borgerne, til forskningsinstitutioner, 

der forsker i og afprøver den nyeste vi-

den inden for området – helt konkret 

er regioner, kommuner, forskningsin-

stitutioner, civilsamfund og det private 

arbejdsmarked repræsenteret i Allian-

cen mod Social Ulighed i Sundhed. Der 

arbejdes for styrke repræsentationen 

af en række af de områder, hvor social 

ulighed særligt kommer til udtryk. Dette 

gælder eksempelvis sundhedsvæsenets 

opbygning, socialområdet og børns tid-

lige udvikling, som er vigtige indsats-

områder i arbejdet med at reducere  

social ulighed i sundhed. 

Partnerne arbejder for ét fælles mål – 

at reducere social ulighed i sundhed. 

Dette muliggøres ved, at de enkelte 

organisationer har forpligtet sig til at  

undersøge og afprøve nye initiati-

ver, som kan bremse den negative ud-

vikling. Alliancens partnere har pr.  

februar 2022 iværksat 100 projekter, 

som er målrettet social ulighed i sund-

hed. Projekterne fordeles inden for en 

række områder, som illustreres herun-

der. 

1. Indledning

Misforståelser, 
frustration og mistillid til 
sundhedsprofessionelle 
forekommer hos mange 
borgere med etnisk  
minoritetsbaggrund i  
mødet med det danske 
sundhedsvæsen. Risikoen 
er en ophobning i social 
ulighed. Steno Diabetes 
Center Sjælland arbejder 
derfor målrettet med 
borgere med etnisk 
minoritetsbaggrund.

Den interkulturelle samtale, 

se mere på side 28.
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1.1 Indsigt i arbejdet i Alliancen 
mod Social Ulighed i Sundhed

1.1.1 Fokusområder for Alliancen mod 

Social Ulighed i Sundhed 

I Sundhedsstyrelsens evidensbaserede 

rapport Indsatser mod ulighed i sund-

hed fra september 2020 listes en række 

anbefalinger til, hvordan social ulighed i 

sundhed kan reduceres inden for 12 ind-

satsområder. 

Sundhedsstyrelsens indsatsområ-

der illustrerer kompleksiteten i arbej-

det med at reducere social ulighed i 

sundhed. De 12 indsatsområder ud-

gør et væsentligt fundament for de  

videre bestræbelser på at nedbringe 

social ulighed i sundhed. 

Partnere i Alliancen mod Social ulig-

hed i Sundhed dækker et bredt ud-

snit af Sundhedsstyrelsens 12 indsats-

områder, som vedrører sundhed. Som 

partner i Alliancen mod Social Ulig-

hed i Sundhed er hver organisation  

forpligtet til at finde løsninger til at  

reducere social ulighed i sundhed.  

Der ydes i den daglige praksis en  

betydningsfuld indsats inden for de 

områder og sektorer, som har betyd-

ning for borgernes sundhed, og hvor 

social ulighed i sundhed kommer til ud-

tryk. De forskelligartede projekter i Al-

liancen mod Social Ulighed i Sundhed 

virker således understøttende på en  

udvikling af praksis inden for oven-

nævnte områder og sektorer. 

Figur 1 viser fordelingen af alliance- 

partnernes projekter inden for Sund- 

hedsstyrelsens 12 indsatsområder. Der 

forekommer i sagens natur en større  

repræsentation af aktiviteter og pro-

jekter inden for de mere sundhedsspe-

cifikke indsatsområder, så som; Sund-

hedsydelser og sundhedsvæsenets  

opbygning, Sundhedsadfærd, Børns 

tidlige udvikling og Socialt udsatte: 

De 12 indsatsområder danner ramme for 

arbejdet i Alliancen mod Social Ulighed i 

Sundhed. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens 
12 indsatsområder 
mod ulighed i sundhed

Skolegang og 

uddannelse

Langvarig arbejdsløshed/

arbejdsmarked

Arbejdsmiljø

Sundhedsydelser og 

sundhedsvæsenets

 opbygning

Børns tidlige 

udvikling

Indkomst og

fattigdom

Fysisk

miljø

Infektioner

Bolig

segregering

Sårbare og 

socialt udsatte

Sundhedsadfærd

De syge på

arbejdsmarkedet

Faglærte kvinder kan se 
frem til at leve 41 % af 
deres liv uden langvarig 
sygdom, mens akademiske 
kvinder kan se frem til at 
leve 57 % af deres liv uden 
langvarig sygdom. Blandt 
andet denne urimelige 
forskel arbejder FOA for 
at ændre igennem 
forskningsprojektet 
om pensionsalder og 
helbred. 

Se mere på side 27.
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Til venstre findes et udsnit af part-

nerprojekter inden for de forskel-

lige fokusområder, som er vist oven-

for. Flere af de listede partnerpro-

jekter kan indgå under forskellige 

indsatsområder. For at eksemplifi-

cere bredden i alliancen og partnerne  

arbejde er der foretaget en vurdering af  

projekternes fokus og formål, som  

projekterne er blevet inddelt efter.  

Listen nedenfor er et udsnit af de i alt 

100 partnerprojekter. På www.ulighedi-

sundhed.dk kan der læses mere om 

partnernes indsatser og projekter.

Opdelingen af aktiviteterne er foreta-

get på baggrund af projekternes formål 

og målgruppe. 

Listen på side 14 er ikke udtømmende 

for alle alliancepartnerne, da nogle for- 

modentligt har flere aktiviteter end 

dem, som er meldt til sekretariatet. 

Der arbejdes løbende på at identificere 

partnere, som kan bidrage med viden 

og projekter inden for de områder, som 

i ovenstående oversigt i mindre grad er 

repræsenteret. 

1.1.2 Målopfyldelse af strategiske mål 

for Alliancen mod Social Ulighed i 

Sundhed 

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed 

har siden april 2021 arbejdet efter en 

række strategiske mål. De strategiske  

Børns tidlige udvikling

Institut for Folkesundhed, 

Aarhus Universitet: Havndals 

kooperativ: Sunde og glade 

børneliv 

KL Center for Forebyggelse i 

praksis: Børneliv i sund balance 

Novo Nordisk Fonden: 

Infant Health (Forskningsprojekt; 

Statens Institut for Folkesundhed) 

Mødrehjælpen: Unge Familier 

på Vej 

Julemærkehjemmene: 

Giver børn en ny start

Skolegang og uddannelse

3F: ‘Første gang glemmer 

du aldrig’

Steno Diabetes Center 

Copenhagen & Steno 

Diabetes Center Sjælland: 

Data-Sund-EUD: 

Datadreven samskabelse

 og Sundhedsfremme på 

Erhvervsuddannelse 

KL: Stærke børnefællesskaber 

– KL Børn og Undervisning

Sundhedsydelser og 

sundhedsvæsenets opbygning

Forskningsenheden for 

almen praksis: Social ulighed i 

medicinsk behandling

Gigtforeningen: 

Ulighed i sundhed blandt 

mennesker med artrose 

og rygsygdom 

Amager og Hvidovre Hospital, 

Region Hovedstaden: 

Akut sygdom og ulighed i 

mødet med patienten 

Ældre Sagen: Et værdigt møde 

med sundhedsvæsenet for ældre 

svækkede patienter. 

KL: Vidensformidling og 

implementeringshjælp 

til kommuner 

Sundhedsadfærd

SDU: Læs som Mand 

Institut for Folkesundhed, 

Aarhus Universitet: Health 

Literacy (sundhedskompetence) 

i graviditeten: HeLP projektet 

Steno Diabetes Center 

Copenhagen: 

FAIR (FAmilie InteRvention). 

Børneovervægt i udsatte familier

DGI: Friluftsliv og Fællesskaber

Lægeforeningen:

 Reducér ulighed i sundhed 

via indsats over for tobak og 

nikotinafhængighed

Sårbare og socialt udsatte

Social Sundhed: 

Foreningsbrobygning 

– Social Sundhed Aarhus 

REHPA Videnscenter for 

Rehabilitering og Palliation: 

KOL og socialt udsatte

OSCAR: Palliation til sårbare 

kræftpatienter 

Kræftens Bekæmpelse: 

Navigatortilbuddet - Kræftens 

Bekæmpelses tilbud til socialt 

sårbare kræftpatienter

Danske Regioner: 

Intensiveret opsporing og 

behandling af Hepatitis C 

De syge på arbejdsmarkedet

FOA: Forskningsprojekt om 

pensionsalder og helbred

Etnicitet

SDU, Human Health: 

Samtaleanalyse af sårbare 

patienters smertefortællinger 

REHPA Videnscenter for 

Rehabilitering og Palliation: 

Udvikle palliativ indsats til

familier med migrantbaggrund

“Vidste du, at rygere med en kort uddannelse er mere modtage-
lige over for de negative effekter af rygning og dermed har øget  
risikoen for at udvikle lungekræft? Læs mere på side 32 om, hvordan  
Navigate studiets interventioner kan forbedre overlevelsen,  
deltagelse i behandling og livskvalitet blandt sårbare lungekræft-
patienter.”

Figuren på side 14 viser et udsnit af 

partnerprojekter inden for de indsats-

områder, hvor partnerne særligt har 

projekter.

Udsnit af partnerprojekter

mål er udgangspunktet for det følgende  

afsnit, hvor eksempler på målopfyldelse 

præsenteres. 

I Alliancen mod Social Ulighed i Sund-

hed er der pr. februar 2022 100 projekter, 

som partnerne har igangsat, agter at 

igangsætte eller har afsluttet efter al-

liancens begyndelse. De 100 projekter  

udføres af 32 alliancepartnere, hvil-

ket svarer til 32 %. Målsætningen er, at 

80 % af partnerne i slutningen af 2022  

arbejder med ulighed med afsæt i 

Sundhedsstyrelsens indsatsområder. 

Ud af 100 projekter er der for nuvær- 

ende 59 projekter, som udføres af en 

eller flere forskningsinstitutioner eller i 

samarbejde med en forskningsenhed/-

institution. Der er ikke opstillet en kon-

kret målsætning for forskningspro-

jekter, men forskningsprojekter udgør  

59 % af allianceprojekterne i Alliancen 

mod Social Ulighed i Sundhed.

Alliancepartnerne har oplyst, at 43 pro-

jekter udføres i et samarbejde med en 

eller flere alliancepartnere eller orga-

nisation uden for Alliancen mod Social 

Ulighed i Sundhed. Dette svarer til 43 %,  

hvortil målsætningen er 33 % inden slut-

ningen 2022. 

Partnernes projekter er samlet på alli-

ancens hjemmeside, hvortil der også 
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foreligger en beskrivelse af de enkelte 

projekter: www.ulighedisundhed.dk 

En tidligere rundspørge blandt part-

nerne viser pr. februar 2022, at 32 af 

de nuværende 86 partnere, svarende 

til 37 %, har tilkendegivet, at deres  

organisation har social ulighed i sund-

hed som et strategisk fokusområde for 

organisationens arbejde. Målsætningen 

for antal partnere, som har et strategisk 

fokus/mål for, hvordan partnerne vil ar-

bejde med social ulighed i sundhed, er 

80 %. Vidensdeling og inspiration er en  

vigtig del af alliancens arbejde. Der 

er mulighed for at læse om de enkelte 

partnere, og hvordan partnerne arbej-

der med social ulighed i sundhed på  

alliancens hjemmeside: 

www.ulighedisundhed.dk

1.1.3 Aktiviteter for partnerne i Alli-

ancen mod Social Ulighed i Sundhed

Partnermøder med fokus på videns-

deling og handling

Det første partnermøde fandt sted 11. 

august 2020 i Kræftens Bekæmpelse 

med deltagelse af Magnus Heunicke, 

sundhedsminister, Søren Brostrøm,  

direktør, Sundhedsstyrelsen og 40  

alliancepartnere. På mødet udtrykte 

Magnus Heunicke sin opbakning til  

alliancen og understregede, at visionen 

om, at alle bidrager på det felt, som hver 

især er ekspert på, er den helt rigtige.  

Der er derudover i løbet af 2021 afviklet 

to partnermøder:

· Et virtuelt partnermøde, 14. april  

 2021, hvor der blev gjort status  

 på den sociale ulighed i sundhed,  

 og hvilken betydning COVID-19  

 har haft for uligheden. Danske   

“Et barn, som er født 
på Lolland, kan se 
frem til et liv, som er 
knap 6 år kortere end 
et barn, som er født i 
Gentofte.”
Kilde: Sundhedsministeriet

Figuren illustrerer fordelingen af ak-

tiviteter, projekter og strategisk fo-

kusområde, hvilket er interessant, da 

dette er udtryk for en aktiv alliance, 

som sætter et vigtigt aftryk i forhold 

til problemstillingerne omkring den 

sociale ulighed i sundhed.

* Der er ikke en målsætning i allian-

cen om igangsætning af forsknings-

projekter.

Strategiske mål

Samarbejdsprojekter

Målsætning: 33 %

43 %

Forskningsprojekter

*

59 %

Partnere med projekter

Målsætning: 80 %

32 %

WHO har et mål om, at 
alle lande i 2030 bør have 
identificeret 90 % af de 
personer, som er smittet 
med hepatitis C, og at  
80 % er i behandling. På 
side 37 kan du læse mere 
om Danske Regioners 
indsats for at sikre 
målopfyldelsen.

Figur 2

Strategisk fokus

Målsætning: 80 %

37 %
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 Regioner var vært på dette virtuelle  

 partnermøde. 

 

· Et fysisk partnermøde, 6. oktober  

 2021, hvor der var fokus på børns  

 tidlige udvikling. KL var vært på  

 dette fysiske partnermøde. 

Fælles for disse partnermøder er, at der 

inviteres en række eksperter og prak-

tikere til at bidrage med den nyeste  

viden inden for social ulighed i sundhed.  

Derudover tilbydes flere partnere at 

holde inspirationsoplæg om, hvordan 

netop deres organisation arbejder med 

problemstillingen. Omdrejningspunktet 

for partnermøderne er således videns-

deling på tværs af organisationerne og 

ikke mindst inspiration til handling.

I løbet af 2022 afvikles yderligere to 

partnermøder. 

Morgen Talks

I 2021 blev der afholdt en række virtuelle 

Morgen Talks, hvor alliancepartnere og 

offentligheden blev budt ind til at høre 

om, hvordan praktikere og forskere  

arbejder med social ulighed. Til disse 

Morgen Talks var der fokus på: 

· Health literacy (sundhedskompe- 

 tencer) – borgerens muligheder for  

 at navigere i det danske sundheds- 

 væsen

· Hvordan løftes de sårbare borgere  

 ud af social ulighed i sundhed? 

· Hvordan kan børns tidlige udvikling  

 have en indvirkning på social' ulig- 

 hed i sundhed?

· Hvordan kan almen praksis bidrage  

 til at reducere social ulighed i  

 sundhed? 

· Hvordan reduceres risikoen for,  

 at børneovervægt rammer socialt  

 skævt?

· Hvordan sikres det, at sårbare  

 borgere får samme og lige adgang  

 til sundhedsvæsenet? 

Morgen Talks har bidraget med spænd-

ende perspektiver og viden til arbejdet 

med at reducere social ulighed i sund-

hed. Interesserede kan som 4.150 andre 

se eller gense de spændende Morgen 

Talks på alliancens hjemmeside: www.

ulighedisundhed.dk 

Vi ser frem til igen at kunne byde alli- 

ancepartnere og offentligheden vel-

kommen til endnu flere aktiviteter i Al-

liancen mod Social Ulighed i Sundhed. 

Udviklingshæmmede 
borgere dør i gennemsnittet 
14,5 år tidligere end 
gennemsnittet. Derudover 
deltager denne gruppe i 
langt mindre grad i 
sundhedstilbud. Danske 
Handicaporganisationer  
arbejder blandt andet  
derfor med at udligne 
social ulighed i blandt 
udviklingshæmmede, 
se mere side 35.

Grafen illustrerer antal visninger 

af Morgen Talks i 2021.

Morgen Talks

Unikke visninger 

2687

4150
Visninger

Figur 3
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2. Udvalgte partnerprojekter i 
Alliancen mod Social Ulighed 
i Sundhed

Formålet med Del 2 er at vise, hvordan alliancepartnerne konkret 
arbejder med social ulighed i sundhed. Partnerprojekterne, som præ-
senteres på de følgende sider, er opdelt efter de ovenfor nævnte 
indsatsområder, men som det fremgår, ligger flere af projekterne 
inden for mere end et indsatsområde. Inddelingen er foretaget på 
baggrund af en vurdering af projektets beskrivelse, formål og mål-
gruppe. De følgende partnerprojekter er et udsnit af de i alt 100 
projekter, som er iværksat i regi af Alliancen mod Social Ulighed i 
Sundhed. Partnerprojekterne er udvalgt til at illustrere den bredde, 
der er i alliancens arbejde. 

Link til beskrivelse af alle partnerprojekterne: www.ulighedisundhed.dk 

Præsentation af udvalgte partnerprojekter 
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Indledning 

God trivsel og sundhed i barndommen 

er afgørende for børns muligheder for 

både at lære, udvikle sig og klare sig 

godt. Desværre er der en stor social 

ulighed i sundhed, hvorfor spørgsmålet 

er, hvordan kommunerne, lokalsamfund 

og familier sammen kan skabe bedre 

rammer for et sundt børneliv og der-

med sikre, at alle børn får et godt afsæt 

i livet? Det spørgsmål forsøges besva-

ret med projektet Børneliv i sund ba-

lance, som over en 5-årig periode skal 

bidrage med ny viden om, hvordan det 

undgås at børns sundhed påvirkes af, 

hvor de vokser op. 

Aalborg Kommune, Albertslund Kom-

mune og Frederiksund Kommune delta-

ger i projektet Børneliv i sund balance, 

som ledes af Center for Forebyggelse i 

praksis. En ekspertgruppe bestående af 

forskere og Julemærke Fonden bidrager 

til udviklingen af projektet, og Statens 

Institut for Folkesundhedsvidenskab på 

Syddansk Universitet forestår evaluerin-

gen. Børneliv i sund balance er støttet af 

Nordea-fonden. 

Målgruppe 

Målgruppen for projektet er børn i  

alderen fra 0 til 10 år og deres familier. 

Børnene og familierne er fra Aalborg 

Kommune, Albertslund Kommune og 

Frederikssund Kommune, hvorfra der 

er deltagere fra i alt 10 lokalområder.

Projektbeskrivelse og resultater 

Afsættet for projektet er at flytte  

fokus fra det enkelte barn til, hvordan 

de voksne omkring børnene kan tage et 

fælles ansvar for at gøre det let og at-

traktivt for det enkelte barn at spise 

sundt, at bruge kroppen aktivt og at 

være en del af fællesskabet. Formålet 

med projektet er således at styrke de 

eksisterende indsatser samt at udvikle 

og afprøve nye indsatser, som frem-

mer, at forældre, kommunale aktø-

rer og lokalområder sammen kan gøre 

en positiv forskel for børns trivsel og 

sundhed. De deltagende lokalområ-

der er primært områder med færre so-

cioøkonomiske ressourcer, og hvor  

social ulighed i sundhed eksisterer.  

Erfaringerne viser, at der er udfordrin-

ger i forhold til at nå børn og familier 

med færre sociale- og økonomiske res-

sourcer, og at det derfor er nødvendigt 

både at tænke nyt og at styrke ram-

merne og indsatserne lokalt for, at flere 

børn får en god og sund start på livet.

Projektet, som løber fra 2020 til 2024, 

tager udgangspunkt i de evidensbase-

rede indsatser, som fremmer børnefa- 

miliernes muligheder for at trives i fæl- 

lesskaber, at spise sundt og at være fy-

sisk aktive. Der tages udgangspunkt i 

sundhedsplejen, dagtilbuddene, skoler- 

ne, foreninger og andre lokale aktører, 

som bidrager til at fremme børnefami-

liernes hverdag.  

Resultaterne fra projektet Børn i sund-

hed balance forelå ikke ved denne midt-

vejsrapports offentliggørelse.  

2.1 KL Center for Forebyggelse i praksis – Børneliv i sund balance
Indsatsområde: Børns tidlige udvikling

Erfaringerne viser, 
at der er udfordringer 
i forhold til at nå børn 
og familier med færre 
sociale- og økonomiske 
ressourcer, og at det 
derfor er nødvendigt 
både at tænke nyt og 
at styrke rammerne og 
indsatserne lokalt for, 
at flere børn får en god 
og sund start på livet.

“God trivsel og 
sundhed i barndommen 
er afgørende for børns 
muligheder for både 
at lære, udvikle sig 
og klare sig godt.”
KL Center for Forebyggelse i praksis – Børneliv i sund balance
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Indledning 

Udviklingen i levealder har de se-

nere år vist, at den danske befolkning 

i gennemsnit lever længere. Dette er 

grundlæggende en positiv udvikling, 

men i takt med den stigende leveal-

der øges også social ulighed i sund-

hed. Bagsiden af medaljen er nemlig, 

at det med en højere levealder også  

følger, at pensionsalderen over de kom-

mende år hæves. Denne udvikling skju-

ler en social ulighed i sundhed, da der er 

nævneværdige forskelle mellem de bor-

gere, som er kortuddannede og de bor-

gere, som har en lang videregående ud-

dannelse. I en sammenligning af mænd 

med en grundskole og en lang videregå-

ende uddannelse er forskellen i den for-

ventede levealder 7,6 år, hvilket tilsva-

rende for kvinder er 5,6 år. 1 

Konsekvenserne af en højere pensions-

alder er, at borgere med et højt uddan-

nelsesniveau ikke blot lever længere end 

den del af befolkningen, som har et la-

vere uddannelsesniveau – de kan tilmed 

også se frem til flere gode leveår i de-

res pensionsalder. Derudover træder de 

borgere, som er uden en uddannelse el-

ler med kort uddannelse, i en tidligere 

alder ind på arbejdsmarkedet sammen-

lignet med de borgere, som har et højt 

uddannelsesniveau. Dette medvirker 

oftest til en tidligere nedslidning grun-

det flere år med et oftest nedslidende 

arbejde.

Det er blandt andet denne negative ud-

vikling, som FOA’s medlemmer oplever, 

hvilket har medvirket til, at FOA er med-

finansierende i forskningsprojektet 

Pensionsalder og helbred på Institut 

for Folkesundhed på Københavns Uni-

versitet. Projektet har nemlig til formål 

at undersøge de sociale og sundheds-

mæssige konsekvenser af den stigende 

pensionsalder. 

Målgruppe

Forskningsprojektet Pensionsalder og 

helbred fokuserer på kortuddannede 

erhvervsgrupper, som blandt andet in-

kluderer ansatte på FOA’s overenskom-

stområder. En stor del af de ansatte på 

disse områder varetager et fysisk kræ-

vende arbejde, hvorfor de er i risiko for 

tidlig nedslidning.

Projektbeskrivelse og resultater

Forskningsprojektet er inddelt i tre  

delprojekter, hvortil den første del 

af projektet tager afsæt i den sti-

gende ulighed i gennemsnitslevetiden 

på tværs af erhvervs- og indkomst-

grupperne i samfundet. Formålet med 

denne del er ikke blot at kortlægge  

forskellen i antallet af leveår mel-

lem grupperne men også at under-

søge kvaliteten af de resterende leveår. 

Dette gøres ved at undersøge rest- 

levetid med og uden aktivitetsbegræns-

ninger. 

Resultaterne af det første delprojekt  

viser, at der er en ulighed i kvalite-

ten af danskernes restlevetid efter 50- 

års alderen, når der sammenlignes  

på tværs af erhvervsgrupper Højt- 

1 Michael Klintefelt, T. Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder. Dansk Industri. https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/5/forskel-

i-levetid-og-tilbagetrakningsalder/b

2.2 FOA – Forskningsprojekt om pensionsalder og helbred 
Indsatsområde: De syge på arbejdsmarkedet

Konsekvenserne af en 
højere pensionsalder er, 
at borgere med et højt 
uddannelsesniveau ikke 
blot lever længere end 
den del af befolkningen, 
som har et lavere ud- 
dannelsesniveau – de 
kan tilmed også se frem 
til flere gode leveår 
i deres pensionsalder.
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uddannede kvinder lever eksempelvis 

i gennemsnit 4,4 år længere uden akti-

vitetsbegrænsninger i hverdagen sam-

menlignet med ufaglærte. Denne for-

skel er på 2,6 år i sammenligningen med 

faglærte/erhvervsuddannede kvinder. 

Med andre ord betyder det, at højt-

uddannede kvinder kan se frem til at 

leve 71 % af deres liv uden skavanker, 

mens det for faglærte og ufaglærte/ 

erhvervsuddannede kvinder blot er  

henholdsvis 54 % og 61 %. Også i for-

hold til langvarig sygdom er der en  

forskel mellem grupperne. Her kan fag-

lærte kvinder se frem til at leve 41 % af 

deres liv uden langvarig sygdom, men 

det gælder for 57 % af livet for akademi-

kere. I det første delstudie blev det end-

videre påvist, at mænd og kvinder i den 

højeste indkomstkvartil har henholds-

vis 12,8 og 11,0 flere gode leveår i deres 

pensionsalder, når der sammenlignes 

med den nedre indkomstkvartil. 

I andet delprojekt blev det undersøgt, 

hvilken indflydelse førtidspensions-

reformen fra 2013 har på erhvervstil-

knytning blandt kronisk syge samt di-

verse erhvervsgrupper. Resultaterne af  

studiet viser, at adgangen til både før-

tidspension og flexjob blev skærpet med 

reformen i 2013. Sandsynligheden for at 

blive tildelt førtidspension efter refor-

men blev således cirka halveret i for-

hold til inden reformen blev vedtaget. 

Studiet viste særligt et fald blandt an-

satte i manuelle jobs, hvor færre end 

halvdelen har fået tildelt førtidspen-

sion. Sandsynligheden for tildeling af 

flexjob faldt ligeledes med en fjerdedel i  

forhold til før reformen i 2013. 

Formålet med den sidste del af forsk-

ningsprojektet er at undersøge kon-

sekvenserne af den øgede pensions-

alder. Som en del af dette interviewes  

nedslidte seniorer, som er på arbejds-

markedet, særlig om deres håndte-

ring af lændesmerter og jobkrav. Her 

kortlægges konsekvenserne af at  

arbejde trods fysiske smerter i forhold 

til den enkeltes hverdagsliv og livs-

kvalitet. Således bidrager studiet med  

essentiel viden i forhold til, hvilke nød-

vendige tiltag der skal iværksættes for 

at kunne fastholde arbejdsmarkedstil-

knytningen for denne grupper af men-

nesker. 

2.3 Steno Diabetes Center Sjælland – Den interkulturelle samtale 
Indsatsområder: Etnicitet, Sundhedsadfærd og Sundhedsydelser og Sundhedsvæsenets opbygning

Indledning 

En borger kommer til sin praktiserende 

læge med symptomer på diabetes.  

Lægen bekræfter, at borgeren har type 

2-diabetes. Den praktiserende læge 

henviser borgeren til en samtale i det 

kommunale sundhedscenter. Den kom-

munale sundhedskoordinator i sund-

hedscenteret taler om kost og bevæ-

gelse og tager for givet, at borgeren ved,  

hvad diabetes er og derfor også, at en 

ændring af livstil med kost og bevæ-

gelse er en del af behandlingen til dia-

betes. Men grundet borgerens mang-

lende viden om, hvad diabetes er, har 

borgeren ikke forstået koblingen imel-

lem diabetes og livsstil. Resultatet af 

samtalen bliver derfor, at borgeren går 

undrende og forvirret hjem fra sund-

hedscenteret uden at have motiva-

tion til at følge op på de gode råd, som 

sundhedskoordinatoren har givet eller 

deltage i det videre forløb og tilbud, 

som sundhedscenteret kan tilbyde.

Dette er et eksempel på, hvordan bor-

gere kan opleve mødet med sund-

hedsvæsenet. Den måde, vi kommuni-

kerer på, er afgørende for borgerens  

udbytte af samtalen. Foruden sprog-

lige kompetencer påvirkes kommuni-

kationen af mange faktorer som for  

eksempel sociale dynamikker, forstå-

else og forventninger, som kan være 

kulturelt eller socialt betinget. For den 

enkelte borger kan det opleves som væ-

rende overvældende med mange nye in-

formationer, og de kan have svært ved 

at forstå oplysningerne om deres syg-

dom, fordi de har en anden (sygdoms-

opfattelse) forforståelse. En kombina-

tion af de forskellige barrierer og fak-

torer risikerer at besværliggøre den en-

keltes muligheder for at kunne navigere 

i sundhedsvæsenets mange forskellige 

tilbud samt at kunne forstå den anbe-

falede sundhedsinformation og handle 

derpå.

Steno Diabetes Center Sjælland i-

gangsatte derfor i 2020 projektet Den  

Den interkulturelle samtale, som er et 

samarbejdsprojekt med sundhedscen-

trene i kommunerne Slagelse, Holbæk 

og Roskilde og konsulentfirmaet På 

Tværs, Lydhør og Tiny Horse Studio. 

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er 

det sundhedsfaglige personale, som i  

kommunerne arbejder med patientud-

dannelser og andre tilbud til borgere med 

kroniske sygdomme. I projektet er der et 

særligt fokus på borgere med en etnisk 

minoritetsbaggrund,2 som har eller er i ri-

siko for at udvikle type 2-diabetes. 

Metoden, som anvendes i projektet, vil 

også kunne benyttes til samtaler med 

borgere, som er i en sårbar position.

Projektbeskrivelse og resultater

Projektets formål er at styrke det sund-

hedsfaglige personales interkulturelle 

kompetencer i mødet med borgeren så-

ledes, at personalet bliver klædt på til 

at kunne udføre effektive og dialogo-

rienterede samtaler med borgere med 

en etnisk minoritetsbaggrund. Mens 

der kan være store forskelle i sund-

heds- og sygdomsopfattelser blandt 

borgere og professionelle generelt, kan 

dette komme særligt til udtryk i mø-

det med borgere med etnisk minori-

tetsbaggrund.2 Undersøgelsen viser 

også, at borgere med en etnisk mino-

ritetsbaggrund kan opbygge en mis-

tillid til og frustration over mødet med 

de sundhedsprofessionelle, hvilket kan 

forårsages af kulturbestemte sygdoms-

mønstre, forskellige sygdomsopfattel-

ser samt sproglige og kulturelle barrie-

rer.3 Det er derfor projektets formål at 

kompetenceudvikle de sundhedsfaglige 

personer i den del af kommunikationen, 

som omfatter de kulturelle kompetencer 

for netop at imødegå de misforståelser, 

der kan opstå i mødet med borgeren. 

Projektet skal medvirke til at forbedre 

borgernes udbytte af sundhedssam-

talerne for derved også at styrke den 

enkeltes forståelse af egen sygdom 

og handlemuligheder. Udgangspunk-

tet er derfor social ulighed i sundhed 

fra et kulturelt perspektiv, hvor Den in-

terkulturelle samtale er en metode til 

at formidle viden på tværs af forskel-

lige sundheds- og sygdomsopfattelser. 

Målet er således, at dette skal sikre en 

forbedret forebyggelse, behandling og 

mestring af diabetes hos målgruppen. 

Som en del af projektets evaluering er 

der foretaget kvalitative interviews med 

borgere og sundhedspersonale før og 

efter personalets uddannelsesforløb. 

Interviews har blandt andet til formål 

at afdække borgernes oplevelse af mø-

det med de sundhedsfaglige personer 

i form af forventninger, aftaler og in-

formationer. Det sundhedsfaglige per-

sonales oplevelser af samtalen bliver i 

evalueringsarbejdet ligeledes afdækket 

og sammenlignet med borgerens ople-

velser. Resultaterne var ikke offentlig-

gjort ved udarbejdelsen af denne midt-

vejsrapport.

Erfaringerne fra projektet skal danne 

et grundlag for et samtaleværktøj, som 

forventes færdigudviklet i 2022. 

2 Nielsen DS, Mottelson IN & Sodemann M. Sårbarhed I en sundhedsfaglig kontekst: Rapport om udfordringer og løsninger i patienters sårbar-

hed. 2017. 3 Sundhedsstyrelsen. Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen – en antologi. 2010.

Den måde, vi 
kommunikerer på, er 
afgørende for borgerens 
udbytte af samtalen. 
Foruden sproglige 
kompetencer påvirkes 
kommunikationen af 
mange faktorer som 
for eksempel sociale 
dynamikker, forforståelse 
og forventninger, som 
kan være kulturelt eller 
socialt betinget.
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Indledning 

Diabetes er en af de kroniske sygdom-

me, som rammer flest mennesker i 

Danmark. Omring 225.000 danskere le-

ver med diagnosticeret type 2-diabe-

tes, mens cirka 25.000 danskere har 

diagnosticeret type 1-diabetes. Ud-

viklingen i antallet af mennesker med 

type 2-diabetes har været stigende i de  

sidste mange år som følge af, at flere 

borgere får overvægt end tidligere, at 

flere bevæger sig mindre, og at befolk-

ningen generelt bliver ældre.4

I 2017 afsatte Sundhedsministeriet i alt 

65 mio. kr. til Den Nationale Diabetes-

handlingsplan. Midlerne blev afsat via 

satspuljeaftalen for sundheds- og æl-

dreområdet i 2017-2020.5

Den Nationale Diabeteshandlingsplan 

består af i alt 12 initiativer, som er for-

delt på fire forskellige pejlemærker. 

Under pejlemærket Diabetes skal fore-

bygges og opdages tidligere findes ini-

tiativ 4 Sunde fødevarer til mennesker 

med diabetes. Formålet med dette ini-

tiativ er at gøre det sunde valg lettere 

og overskueligt for mennesker med dia-

betes, når der lægges fødevarer i ind-

købskurven.6 

Målgruppe og organisering 

Projektet forløb i perioden fra april 2018 

til december 2020, hvor der var fokus på 

mennesker med diabetes, de pårørende, 

de sundhedsprofessionelle, som vejleder 

og rådgiver mennesker med diabetes 

samt detailhandlen. 

Detailhandlen spiller i denne sammen-

hæng en vigtig rolle, når det skal være 

nemt at træffe de sunde valg omkring 

fødevarer. 

Kost- og Ernæringsforbundet var 

som projektejer og -leder på projek-

tet, som blev udført i samarbejde med  

Komitéen for Sundhedsoplysning, Rå-

det for sund mad, Sundhedsstyrelsen 

samt Diabetesforeningen. 

Følgegruppen til projektet bestod af re-

præsentanter fra det daværende Sund-

heds- og Ældreministerie, KL, De Sam-

virkende Købmænd, Steno Diabetes 

Center Copenhagen, Bispebjerg Ho-

spital, Fødevarestyrelsen samt Land-

brug & Fødevarer. 

Projektbeskrivelse og resultater 

Det overordnede mål med projektet 

var at gøre det sunde valg til det lette 

valg for personer med diabetes. Et ele-

ment heraf var at udarbejde redskaber 

og støtteværktøjer, som muliggjorde, at 

borgere med diabetes kunne følge de of-

ficielle kostråd. Kosten er nemlig med til 

at regulere den enkeltes diabetes. 

Til at udarbejde de rette redskaber og 

støtteværktøjer blev der som en del af 

projektet gennemført en kvantitativ 

undersøgelse blandt mennesker med 

diabetes og en kvalitativ undersøgelse 

blandt sundhedsprofessionelle.  

Formålet med undersøgelserne var at 

kortlægge de eksisterende redskaber  

og støtteværktøjer, som anvendes i 

praksis, og som borgerne ønsker flere af. 

På baggrund af resultaterne fra un-

dersøgelserne blev der udarbejdet et 

idékatalog, hvor eksisterende og re-

levante støtteværktøjer blev sam-

let til inspiration for sundhedspro-

fessionelle. Derudover har projektet  

resulteret i opdatering af indkøbsgui-

den Vælg sundere mad- og drikkeva-

rer, som er udviklet af Sundhedsstyrel-

sen og Diabetesforeningen. I indkøbs-

guiden er der fokus på at få forbrugere 

med diabetes til at vælge nøglehuls- og 

fuldkornsmærket og samtidig mindske 

fedt-, sukker- og kulhydratindtaget. 

Der blev endvidere udarbejdet et idé-

katalog til detailhandlen med værktøjer 

til, hvordan butikkerne kan hjælpe kun-

derne med at foretage et sundere valg. 

Kataloget omfatter eksempelvis råd til 

konkret indretning af butikken og sam-

tidig idéer til, hvordan man får flere 

kunder til at spise grøntsager.  

2.4 Kost- og Ernæringsforbundet 
– Sunde fødevarer til mennesker med diabetes 
Indsatsområder: Sundhedsadfærd og Sundhedsydelser og Sundhedsvæsenets opbygning

4, 5 Sundhedsstyrelsen. Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020. Opdateret april 13. april 2021. Sst.dk.: https://www.sst.dk/da/Viden/

Diabetes/Den-Nationale-Diabeteshandlingsplan-2017-2020. 6 Diabetesforeningen. Mad og diabetes. Diabetes.dk: https://diabetes.dk/sundhed/

mad Holt Udesen, C et. alt. Social ulighed i sundhed og sygdom. Udvikling i Danmark i perioden 2010-2017, København: Sundhedsstyrelsen, 2020

42 %
var gennemførelsesprocenten.

51 %
af deltagerne var kvinder.

787
deltog i den kvantitative 

undersøgelse for projektet.

80 %
af respondenterne 

var 50 år eller derover.

49 %
af deltagerne var mænd.

“Det overordnede mål med projektet 

Sunde fødevarer til mennesker med 

diabetes var at gøre det sunde valg 

til det lette valg for personer med 

diabetes.”

Kilde: Danske Patienter  
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Universitetshospital, Odense Universi-

tetshospital, Vejle Sygehus og Sønder-

borg Sygehus. Deltagerne vil efter lod-

trækning enten blive tilbudt interven-

tionen eller følge standardbehandling 

og pleje. 

De patienter, som tilbydes interven-

tionen, vil deltage i samtaler med en  

navigatorsygeplejerske baseret på 

teknikker fra den motiverende sam-

tale. Navigatorsygeplejersken vil 

følge patienterne i op til et år (hyp-

pigheden varierer fra en gang om 

ugen til en gang om måneden) og  

motivere den enkelte patient til at 

gennemføre behandlingen og del-

tage i et træningsprogram samt æn-

dre uhensigtsmæssig sundhedsadfærd 

ved fysiske samtaler eller per tele-

fon. Som en del af forløbet spørger 

navigatorsygeplejersken til patien-

tens symptomer for at kunne finde 

symptomer, som kræver en ændring i  

behandlingen og symptomer, som pa-

tienten selv kan lære at håndtere. Der-

udover vil patienten deltage i et tre må-

neders træningsprogram med en fysi-

oterapeut, hvor der er fokus på kondi-

tions- og styrketræning med det for-

mål at forbedre det generelle helbred 

og øge patientens mulighed for at kunne 

gennemføre behandlingen. 

For at kunne belyse om interventio-

nen gør en forskel, vil deltagerne ud-

fylde spørgeskemaer og deltage i test 

af fysisk funktion før, undervejs, og et 

år efter behandlingen. Hvis interventi-

onen bidrager med positive resultater, 

vil det give ny viden til en patientcentret 

model til sårbare lungekræftpatienter. 

Derudover vil resultaterne kunne bi-

drage med viden om, hvordan ulighed 

adresseres for andre sårbare patient-

grupper, og derved kan sundhedsvæse-

net i højere grad tilpasses patienterne 

og ikke omvendt. 

Projektets resultater forventes offent- 

liggjort i slutningen af 2024. 

7 Halgren Olsen, M. Social Ulighed i Kræft i Danmark. Hvidbog. Februar 2019. Kræftens Bekæmpelse.

Indledning 

Den sociale ulighed i lungekræftoverle-

velse er veldokumenteret. Med blandt 

andet Kræftens Bekæmpelses Hvidbog 

Social Ulighed i Kræft i Danmark blev 

det tydeliggjort, at borgere med en kort 

uddannelse er mere modtagelige over 

for de negative effekter af rygning. Det 

gør sig hertil særligt gældende for lun-

gekræft, at der er en socioøkonomisk 

forskel i screening, stadie ved diag-

nose, komorbiditet, behandling og livs-

stil, som kan være en forklarende årsag 

til dele af social ulighed i overlevelse.7

Til trods for den eksisterende viden om 

årsagerne til lungekræft er sammen-

hængene imellem mekanismerne, som 

ligger bag social ulighed i sundhed, me-

get komplekse. Der er ikke tidligere ble-

vet afprøvet interventioner, som adres-

serer social ulighed i sundhed i lunge-

kræftbehandlingen. Kræftens Bekæm-

pelse støttede i 2018 Dansk Forsknings-

center for Lighed i Kræft (COMPAS), 

hvor der indgik en arbejdspakke med 

fokus på at afprøve en intervention til 

sårbare lungekræftpatienter. Danish 

Comprehensive Cancer Center (DCCC) 

ydede endvidere i 2019 støtte til at 

samle et tværfagligt netværk af for-

skere og kliniske eksperter fra hele lan-

det. Formålet med dette var at udvikle 

en intervention, som målrettes de sår-

bare lungekræftpatienter. 

Deltagerne fra netværket har efterføl-

gende bidraget til at udvikle en inter-

vention, studiedesign og materiale, som 

danner baggrund for Navigate studiet. 

Der er efterfølgende opnået yderligere 

midler fra Novo Nordisk Fonden, Det 

Frie Forskningsråd samt Region Sjæl-

land og Regions Syddanmarks Fælles 

Forskningspulje. 

Med netværket er der skabt en opmærk-

somhed omkring problemstillingen med 

sårbare lungekræftpatienter, hvilket har 

resulteret i en interesse for at afprøve 

Navigate-interventioner på fire kliniske 

afdelinger på tværs af Region Sjælland 

og Region Syddanmark. 

Målgruppe

Interventionen er målrettet sårbare  

lungekræftpatienter, som opfylder føl-

gende kriterier: 

• Patienten har ikke-småcellet 

 lungekræft 

• Patienten er over 18 år

• Patienten har en performance- 

 status <2 og er screenet som sårbar. 

Screeningkriterierne for sårbarhed er 

udarbejdet i et samarbejde med eks-

perter fra netværket og lungekræftpa-

tienter samt review af tidligere studier. 

Beskrivelse af Navigate studiets 

resultater 

Det overordnede formål med Navigate 

studiet er at undersøge, om interventi-

onen kan bidrage til at forbedre overle-

velsen, deltagelse i behandling og livs-

kvalitet blandt sårbare lungekræftpa-

tienter. 

Navigate studiet er igangsat i 2021 og 

skal over de næste år inkludere 518 sår-

bare lungekræftpatienter fra Sjællands 

2.5 Navigate – Individuel støtte til lungekræftbehandling 
Indsatsområde: Sundhedsydelser og Sundhedsvæsenets opbygning

Navigate er udviklet af: 

Dansk Forskningscenter for 

Lighed i Kræft (COMPAS) og 

forskningsgruppen Psykologiske 

Aspekter af Kræft ved Kræftens 

Bekæmpelses Center for Kræft-

forskning i et samarbejde med: 

Sjællands Universitetshospital

Onkologisk Afdeling og 

Palliative Enheder

Reumatologisk Afdeling 

og Terapiafsnit

Odense Universitetshospital

Lungemedicinsk Afdeling J 

Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk 

Afdeling T

Vejle Sygehus

Medicinsk Ambulatorium 

– Lungepakken

Onkologisk Ambulatorium

Fysio- og Ergoterapi

Sønderborg Sygehus

Ambulatorium for Kræftsygdomme

Ergo- og Fysioterapi

Slagelse Sygehus, 

Forskningsenheden PROgrez

Navigate er støttet af: 

Kræftens Bekæmpelse, Danish 

Comprehensive Cancer Center 

(DCCC), Novo Nordisk Fonden, 

Det Frie Forskningsråd samt Region 

Sjælland og Regions Syddanmarks 

Fælles Forskningspulje. 

“Det overordnede formål med Navigate studiet er at undersøge, om 
interventionen kan bidrage til at forbedre overlevelsen, deltagelse i 
behandling og livskvalitet blandt sårbare lungekræftpatienter.”

Deltagerne fra 
netværket har 
efterfølgende 
bidraget til at udvikle 
en intervention, 
studiedesign og 
materiale, som 
danner baggrund for 
Navigate studiet.
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Indledning

Undersøgelser viser, at der for per-

soner med psykisk funktionsnedsæt- 

telse, herunder udviklingshæmning, al-

vorlige hjerneskader og psykisk syg-

dom, er en ulighed i adgangen til sund-

hedsvæsenets ydelser. Udviklingshæm- 

mede borgere dør i gennemsnit 14,5 år 

tidligere end gennemsnittet af den øv-

rige befolkning. 

Tidligere død i blandt denne del af be-

folkningen kan forårsages af en over-

dødelighed inden for alle større døds-

årsagsgrupper som kræft, kredsløbs-

sygdomme, ulykker/selvmord med vi-

dere. Undersøgelser viser, at borg-

ere med funktionsnedsætter i langt 

mindre grad deltager i forebyggende 

screeninger for kræft. En undersø-

gelse fra Danske Handicaporgani-

sationer har i denne sammenhæng  

påvist, at 23 % af de borgere, som op-

lyser at have et handicap eller en lang-

varig sygdom, har oplevet problemer 

med at deltage i et kræftscreeningstil-

bud en eller flere gange. Statens Institut 

for Folkesundhed offentliggjorde i 2017 

en omfattende undersøgelse: Voksne 

med cerebral parese i Danmark (tidli-

gere betegnet spastisk lammelse) med 

fokus på borgernes sociale og helbreds-

mæssige situation. Undersøgelsen viste, 

at kun 44 % af alle kvinder med cerebral  

parese i alderen 23-61 år har været 

screenet for livmoderhalskræft inden 

for de seneste fem år. Dette tal er endnu 

lavere for kvinder med cerebral parese, 

som også bor på et botilbud. For kvin-

der uden cerebral parese er tallet 76 %. 

Danske Handicaporganisationer ønsker 

derfor med projektet Sundhedstjek på 

botilbud at gøre en forskel for borgere 

med et handicap på botilbud, som ople-

ver en ulighed i adgangen til sundheds-

ydelser. 

Målgruppe 

Målgruppen for projektet er borgere i et 

botilbud med nedsat kognitiv og/eller 

psykisk funktionsevne. Dette er en sår- 

bar gruppe, som ikke selv går til læge el-

ler er opmærksom egne på symptomer. 

“Der er flere positive sundhedseffekter ved projektet, som blandt 
andet viste et fald i brugernes medicinforbrug af antidepressive 
midler fra 60 % til 41 % samt et fald i antallet af borgere, der var 
ordineret psykofarmaka over den anbefalede dosis. Dette forbrug 
faldt fra 29 % til 14 %.”

2.6 Danske Handicaporganisationer – Sundhedstjek 
Indsatsområder: Sårbare og socialt udsatte og Sundhedsydelser og Sundhedsvæsenets opbygning

29 % til 14 %
Så meget faldt antallat af borgere der var ordineret psykofarmaka 

over den anbefalede dosis.

60 % til 41 %
Så meget faldt brugernes medicinforbrug af antidepressive midler.
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Fordelt på bopæl er der to hovedmål-

grupper:

• Beboere på bosteder under kom- 

 munen eller regionen (§107- eller  

 §108-tibud efter serviceloven)

• Borgere der modtager §85-støtte  

 (specialpædagogisk støtte efter  

 serviceloven).

Projektbeskrivelse og resultater

I perioden fra 2011-2014 stod Danske 

Handicaporganisationer for afprøv-

ningen af sundhedstjek på botilbud i 

en række kommunale forsøg. De kom-

munale forsøg blev udmøntet i en fase-

opdelt model for samarbejdsprocessen 

mellem personen med udviklingshæm-

ning, den faglige medarbejder og den 

praktiserende læge. Modellen er opdelt 

i tre faser: 

i) Forberedelse: Borgeren udfylder et  

 forberedelsesskema, og der foreta- 

 ges blodprøvetagning hos ambula- 

 torium eller den praktiserende læge.

ii) Sundhedstjek hos lægen: Sam- 

 talen foretages på baggrund af det  

 udfyldte forberedelsesskema og  

 blodprøveresultaterne. Den prak- 

 tiserende læge gennemgår end- 

 videre borgerens medicinliste og  

 diverse undersøgelser.

iii) Opfølgning: Ved behov iværksæt- 

 ter den praktiserende læge henvis- 

 ninger til andre undersøgelser,  

 som samtidig sikrer iværksættelse  

 af ordineret behandling samt op- 

 følgning hjemme hos borgeren  

 (medicin-håndtering, kostomlæg- 

 ning) mv. 

Der er flere positive sundhedseffek-

ter ved projektet, som blandt andet 

viste et fald i brugernes medicinfor-

brug af antidepressive midler fra 60 % 

til 41 % samt et fald i antallet af bor-

gere, der var ordineret psykofarmaka 

over den anbefalede dosis. Dette for-

brug faldt fra 29 % til 14 %. Derudover 

bidrog projektet til en betydelig ned-

gang i antallet af indlæggelsesdage 

på psykiatriske afdelinger fra 373 dage 

ved forsøgsperiodens start til 123 dage.  

Generelt viser der sig positive effek-

ter ved at indføre systematiske sund-

hedstjek for en gruppe af borgere, som  

ellers ikke kommer til lægen eller får un-

dersøgt symptomer. 

Danske Handicaporganisationer har i 

gennem en årrække forsøgt at udbrede 

kendskabet til projektets positive re-

sultater, og der arbejdes for at få ind-

ført et obligatorisk og landsdækkende 

tilbud om sundhedstjek. Det er lykke-

des at få sundhedstjek skrevet ind i en 

ny aftale mellem PLO og regionerne fra 

2021. Parterne er blevet enige om at 

indføre sundhedstjek, som har til for-

mål at forebygge og eventuelt behandle 

somatiske sygdomme, for personer på 

botilbud. 

De næste skridt består i, at der skal sik- 

res en succesfuld implementering af 

sundhedstjekkene, som følge af den af-

tale, som PLO og regionerne har ind-

gået, så borgere på botilbud også får til-

budt sundhedstjekkene systematisk. 

2.7 Danske Regioner – Intensiveret opsporing og behandling af Hepatitis C
Indsatsområder: Infektioner, Sårbare og socialt udsatte, Sundhedsydelser og 

Sundhedsvæsenets opbygning

Indledning 

Hepatitis C er en smitsom leversygdom, 

som er særligt udbredt blandt nuvæ-

rende og tidligere stofbrugere. Des-

værre er der flere borgere, der ikke 

ved, at de har sygdommen, og de ri-

sikerer derfor at blive meget syge og 

smitte andre. Der findes i dag effektiv 

behandling uden de store bivirkninger. 

Danske Regioner arbejder for at mind-

ske forekomsten af hepatitis C og opnå 

WHO’s mål om at udrydde sygdommen 

i 2030. Regionerne arbejder med at in-

tensivere opsporingen og behandlin-

gen af hepatitis C. Det sker blandt an-

det gennem opsøgende og udgående 

aktiviteter, så opsporing og behandling 

kan foregå der, hvor borgerne er. 

Målgruppe 

Mennesker i Danmark med hepatitis C. 

Projektbeskrivelse og resultater

WHO har sat mål om, at alle lande i 2030 

bør have identificeret 90 % af de per-

soner, som er smittet med hepatitis C 

og have sat 80 % i behandling. Det er 

regionernes ønske at sætte bredt ind 

i forhold til at forebygge, opspore og 

behandle hepatitis C og arbejde for at 

nå WHO’s mål om at udrydde hepati-

tis C i 2030. 

Hepatitis C er en sygdom, der er sær-

ligt udbredt blandt hjemløse og so-

cialt udsatte. Sygdommen rammer 

særligt personer med stofmisbrug, 

da den hyppigste smittevej er dårlig  

hygiejne ved stofindtag. Danske Re-

gioner arbejder prioriteret med at 

skabe mere lighed i sundhed, herunder 

igennem indsatser målrettet særligt  

udsatte grupper. Som led i Danske  

Regioners deltagelse i Alliancen mod 

Social Ulighed i Sundhed har Dan-

ske Regioner udvalgt indsatsen mod  

hepatitis C, som et prioriteret område 

i regionernes indsats for at skabe mere 

lighed i sundhed.  

Alle regioner har igangsat forskellige 

typer af indsatser, der bidrager til at 

forebygge, opspore og behandle he-

patitis C. Indsatsen mod hepatitis C er 

desværre blevet forsinket af COVID-19. 

Danske Regioner arbejder for, at en 

kommende national strategi på om-

rådet har fokus på at styrke samar-

bejdet mellem regioner, kommuner,  

civilsamfundet, fængsler, mv. i forhold 

til at opspore og behandle hepatitis C. 

Danske Regioner ser desuden mulighe-

der for, at erfaringer fra den opspo-

rende indsats i forbindelse med test 

og vaccine under COVID-19, kan bruges 

til inspiration for området. Samtidig er 

det oplagt også at tænke de nye sund-

hedsklynger ind i arbejdet. Herudover 

arbejder Danske Regioner på, at der 

bør være fokus på at sikre god data-

understøttelse og monitorering af om-

rådet.   

Der har i forbindelse med indsatsen 

være behov for en række afklaringer i 

forhold til, hvad der er juridisk muligt 

i opsøgningsindsatsen. Regionerne ar-

bejder med at klargøre opsporingen 

af personer med hepatitis C i forsk-

ningsdatabaser, og det er nu muligt for  

regionerne at modtage lister over  

patienter, der tidligere er konstateret 

positive for kronisk hepatitis C. Regio-

nerne arbejder på den baggrund med at 

indkalde personer kendt med hepatitis 

C, som ikke er i behandling. 

“Hepatitis C er en smitsom leversygdom, som er særligt udbredt 
blandt nuværende og tidligere stofbrugere. Desværre er der flere 
borgere, der ikke ved, at de har sygdommen, og de risikerer derfor 
at blive meget syge og smitte andre.”

“Danske Handicaporganisationer har igennem en årrække forsøgt 
at udbrede kendskabet til projektets positive resultater, og der  
arbejdes for at få indført et obligatorisk og landsdækkende tilbud 
om sundhedstjek. Det er lykkedes at få sundhedstjek skrevet ind i 
en ny aftale mellem PLO og regionerne fra 2021. Parterne er blevet 
enige om at indføre sundhedstjek, som har til formål at forebygge og 
eventuelt behandle somatiske sygdomme, for personer på botilbud.”
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Determinanter som kan øge social 

ulighed i sundhed 

Borgernes socioøkonomiske faktorer/

baggrund, uddannelsesniveau, lønni-

veau, geografi, samlivsstatus, tilknyt-

ning til arbejdsmarked, køn, alder samt 

etnicitet fungerer som indikatorer i må-

lingen af, hvorvidt der er ulighed i sund-

hed. Ved sammenligning på tværs af de 

socioøkonomiske faktorer forekommer 

der store forskelle i sundhed, der på 

de følgende sider vil blive givet eksem-

pler på.

Børns tidlige udvikling 

Forskning har vist, at social ulighed i 

sundhed kan opstå allerede i børns tid-

lige udvikling. Danmarks Statistik har 

eksempelvis påvist, at blandt børn i 

udskolingen, hvis forældre har grund-

skole som højeste uddannelse, er næ-

sten 30 % overvægtige eller svært over-

vægtige sammenlignet med børn af 

forældre med en lang videregående  

uddannelse, hvor andelen er cirka  

10 %8. Overvægt blandt børn kan blandt 

andet have konsekvenser for indlær-

ingen, som vil kunne betyde, at den  

sociale ulighed i uddannelse videreføres 

til den næste generation. Derudover vil 

dårlige motions-, spise- og drikkevaner 

kunne trække spor ind i voksenlivet. 

3. Fakta og tal om ulighed i sundhed 
På de følgende sider præsenteres en række af de determinanter, 
hvor social ulighed i sundhed kommer til udtryk. 

8 Ulighed i børneovervægt i Danmark: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/Analyser/visanalyse?cid=46225

“I blandt personer med 
grundskole som højeste 
uddannelsesniveau er 
der 27,8 %, som har 
et dårligt fysisk helbred, 
mens dette kun gælder 
for 4 % blandt personer 
med en lang videregående 
uddannelse.” 

Fokus på årsagsmekanismer

Kilde: Danske Patienter
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Uddannelse 

Betragtes borgernes uddannelsesni-

veau, stiger den forventede leveal-

der for både mænd og kvinder i takt 

med længden på den enkeltes uddan-

nelse. Eksempelvis har en ufaglært  

30-årig mand en forventet gennem-

snitslevealder på 76,1 år, mens en  

tilsvarende 30-årig mand med en lang 

videregående uddannelse har en for-

ventet gennemsnitslevealder på 83,7 

år9. I en tilsvarende sammenligning for 

kvinder gør det sig gældende, at kvin-

der uden en uddannelse har en forven-

tet levealder på 80,6 år, mens en kvinde 

med en lang videregående uddannelse 

har en forventet levealder på 86,3 år.10 

Sundhedskompetencer (health literacy)

Borgere eksponeres i dag for en række 

individorienterede forebyggelsesind-

satser og informationer, som indebæ-

rer store mængder af informationer om 

sundhed.11 Undersøgelser viser i den 

sammenhæng, at borgere kan opleve 

barrierer i forståelsen af og mulighe-

den for at omsætte informationerne i 

hverdagen.12,13

Et begreb for dette er health literacy 

(sundhedskompetencer), som dæk-

ker over borgeres kompetencer til at 

finde, forstå, vurdere samt anvende  

informationer til at træffe beslutninger 

om sundhed.14,15 

Sundhedskompetencer anses for at 

være en determinant for sundhed 

på lige fod med uddannelsesniveau,  

sociale relationer og netværk. Sund-

hedskompetence kan således være 

en forklarende årsag til forskellene i  

befolkningens sundhedstilstande, da 

undersøgelser har fundet sammen-

hænge mellem den enkeltes sociale  

position og health literacy niveau.16,17 

“Blandt borgere mellem 40-44 år lever dobbelt så mange med en 
lav uddannelse og lav indkomst med multisygdom sammenlignet 
med borgere med en høj uddannelse og indkomst.” 

Kilde: Danske Patienter  

9 Ufaglærte, enlige mænd halter bagefter på arbejdsmarkedet: https://www.ae.dk/analyser/ufaglaerte-enlige-maend-halter-bagefter-paa-

arbejdsmarkedet. 10 Ufaglærte, enlige mænd halter bagefter på arbejdsmarkedet: https://www.ae.dk/analyser/ufaglaerte-enlige-maend-halter-

bagefter-paa-arbejdsmarkedet. 11 Terkildsen Maindal H., Vinther-Jensen K. Sundhedskompetence (Health literacy) – teori, forskning og praksis 

– Health Literacy – Theory, Research and Practice. Klinisk Sygepleje, 2016; 1; 3-16. 12 Det Etisk Råd. Et venligst skub? Etisk baggrundsnotat. 

København: Det etiske Råd, 2016. 13 Henriette Madsen, M. Health Literacy – Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner. København: 

Sundheds-styrelsen, 2009. 14 Terkildsen Maindal H., Vinther-Jensen K. Sundhedskompetence (Health literacy) – teori, forskning og praksis – 

Health Literacy – Theory, Research and Practice. Klinisk Sygepleje, 2016; 1; 3-16. 15 Nutbeam D. Health Promotion Glossary. Health Promotion 

International. 1998; 13(4): 349– 364. 16 Henriette Madsen, M. Health Literacy – Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner. København: 

Sundheds-styrelsen, 2009. 17 Terkildsen Maindal H., Vinther-Jensen K. Sundhedskompetence (Health literacy) – teori, forskning og praksis – 

Health Literacy – Theory, Research and Practice. Klinisk Sygepleje, 2016; 1; 3-16.

60-70 % af den 
sociale ulighed 
i dødelighed kan 
relateres til rygning 
og alkohol.

Kilde: Danske Regioner 
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Tilknytning til arbejdsmarkedet og 

uddannelseslængde

Ud over den enkeltes uddannelsesni-

veau, har tilknytningen til arbejdsmar-

kedet en betydning for den forventede 

restlevetid. Undersøgelser viser, at 

mænd som går på efterløn som 60-årige 

har en forventet restlevetid, som er 2,3 

år kortere, end de mænd, som fortsæt-

ter i beskæftigelse. Dette gør sig tilsva-

rende gældende for kvinder, hvor for-

skellen er på 1,2 år.18 

Også i denne sammenligning har den 

enkeltes uddannelsesniveau en af-

gørende betydning. Hvis en ufaglært 

mand går på efterløn som 60-årig, er 

den forventede restlevetid 3,9 år kor-

tere end den forventede levetid for en 

mand med en lang videregående ud-

dannelse, som fortsat er i beskæfti-

gelse. For kvinder er denne forskel på 

2,4 år mellem de to grupper.19 

Sundhedsadfærd

Ud over forskelle i forventede leve-

tid forekommer der en social ulighed i 

sundhed i forhold til borgernes sund-

hedsadfærd. Sundhedsadfærd er  

eksempelvis relateret til den enkeltes 

tobaksforbrug, usund kost, fysisk inak-

tivitet og alkoholforbrug. Det er Sund-

hedsstyrelsens vurdering, at borger-

nes sundhedsadfærd samlet set står for 

31,5 % af sygdomsbyrden i Danmark.20 

Alkohol 

Undersøgelser har fastslået, at der 

en sammenhæng mellem sundheds- 

adfærd og flere af de førnævnte so-

cioøkonomiske faktorer. Dog har dette 

mønster længe været anderledes i Dan-

mark i forhold til alkoholforbrug. Gen-

nem en længere periode har der været 

et højere alkoholforbrug blandt kvinder 

og mænd med højt uddannelsesniveau.21 

18, 19 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Den ufaglærte mand, der gik tidligt på efterløn, dør 4 år før DJØF’eren, der fort-satte i job: https://www.

ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_den_ufaglaerte_mand_der_gik_paa_efterloen_doer_4_aar_foer_djoeferen_der_fortsatte_i_job.pdf. 
20, 21, 22 Holt Udesen, C et. alt. Social ulighed i sundhed og sygdom. Udvikling i Danmark i perioden 2010-2017, København: Sundhedsstyrelsen, 2020. 

“Over en femårig periode 
vil mere end 11.000 
kræftpatienter overleve, 
hvis alle klarede sig lige 
så godt som de bedst 
stillede patienter.” 
Kilde: Kræftens Bekæmpelse, Hvidbog. Social Ulighed i Kræft i Danmark

Kvinder
Antal: 77.231

Mænd
Antal: 67.114

Grundskole

4,5 %

2,3 %

4,3 %

4,4 %

7,2 %

6 %

8,8 %

8,9 %

Erhvervsfaglig/
gymnasial uddannelse

Videregående 
uddannelse

Uoplyst

Tabellen er baseret på data fra 2017, som viser andelen, der overskrider Sundhedsstyrelsens 

højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtagelse i løbet af en typisk uge.22

60 % til 70 % af den sociale 
ulighed i dødelighed kan 
relateres til rygning og 
alkohol.

Kilde: Danske Regioner 
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Rygning 

Rygning øger risikoen for en lang række 

alvorlige sygdomme, hvorfor også 

Sundhedsstyrelsen har fastslået, at 

dette er den forebyggelige enkelte fak-

tor, som har den største betydning for 

befolkningens sundhed.23

Mænd
Antal: 69.078

10,1 %

26,1 %

19,5 %

27 %

Tabellen er baseret på data fra 2017, som viser andelen der dagligt ryger. Opgørelsen 

er fordelt på højest fuldførte uddannelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år 

eller derover.24

Kvinder
Antal: 79.619

Grundskole

9,4 %

14,7 %

17,5 %

21,7 %

Erhvervsfaglig/
gymnasial uddannelse

Videregående 
uddannelse

Uoplyst

Tabellen er baseret på data fra 2017, som viser andelen, der ikke opfylder WHO's mini-

mumsanbefaling for fysisk aktivitet. Opgørelsen er fordelt på højest fuldførte uddan-

nelsesniveau blandt kvinder og mænd på 30 år eller derover.26

Kvinder
Antal: 68.285

Mænd
Antal: 60.461

Grundskole

27,1 %

37,4 %

31,7 %

38,1 %

25 %

34,6 %

31,2 %

36,7 %

Erhvervsfaglig/
gymnasial uddannelse

Videregående 
uddannelse

Uoplyst

Tabellen er baseret på data fra 2017, som viser andelen der har to eller flere kroniske 

sygdomme samtidigt. Opgørelsen er fordelt på højest fuldførte uddannelsesniveau 

blandt mænd og kvinder på 30 år eller derover.28

Kvinder
Antal: 1.875.655

Mænd
Antal: 1.796.756

Grundskole

24,2 %

22,2 %

33,1 %

49,0 %

20,2 %

15 %

26,9 %

36,1 %

Erhvervsfaglig/
gymnasial uddannelse

Videregående 
uddannelse

Uoplyst

23, 24, 25, 26, 27, 28 Holt Udesen, C et. alt. Social ulighed i sundhed og sygdom. Udvikling i Danmark i perioden 2010-2017, København: Sundhedsstyrelsen, 2020.

“Risikofyldt 
sundhedsadfærd 
kan forårsage alvorlig 
sygdom. Alene tobak 
er skyld i omkring 
13.600 for tidlige 
dødsfald hvert år.”
Kilde: Sundhedsministeriet

Fysisk inaktivitet og svær overvægt

Fysisk inaktivitet og usund kost er en 

vigtig faktor i forhold til overvægt og 

svær overvægt. Mønsteret i Danmark 

viser, at der er en stigende forekomst 

af borgere med svær overvægt, hvilket 

har sammenhæng med den enkeltes ud-

dannelsesniveau.25

Multisygdom

Som tidligere påpeget, forekommer der 

også social ulighed i forekomsten af 

sygdomme. Dette kommer blandt andet 

til udtryk ved multisygdom, som blandt 

andet øger risikoen for tidlig død og et 

øget forbrug af sundhedsydelser. Der-

udover har multisygdom betydning for 

den enkeltes livskvalitet og nedsat fy-

sisk funktionsevne, som kan medvirke til 

lavere beskæftigelse.27  
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Afrunding og
kontaktinformation4

Del 4

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed 
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Som afslutning på denne midtvejsrap-

port skal lyde en stor tak til alle partnere i  

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed 

og en særlig tak til de partnere, som 

har bidraget med indhold til rapporten.

Der optages løbende nye partnere i Al-

liancen mod Social Ulighed i Sundhed, 

hvorfor interesserede er velkomne til 

at kontakte sekretariatet på nedenstå-

ende kontaktoplysninger. Læse mere 

om partnerne og deres projekter på  

alliancens hjemmeside: 

www.ulighedisundhed.dk 

Ved spørgsmål kontaktes Alliancen mod 

Social Ulighed i Sundhed på: 

Kontakt@ulighedisundhed.dk

4. Afslutning

Afrunding og kontaktinformation

Alliancesekretariatet

Kræftens Bekæmpelse 

Heidi Smollerup Rasmussen 

chefkonsulent, projektleder 

+45 30 38 23 19

hsmr@cancer.dk 

Mathias Nielsen

projektkonsulent 

+45 53 19 08 25

matn@cancer.dk 

Danske Regioner

Anne Cederlund Rytter

teamleder

Rikke Gravlev Poulsen

seniorkonsulent

KL

Lisbeth Holm Olsen

chefkonsulent 

Astrid Christine Jensen-Kanstrup

chefkonsulent
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3F 

A

Anti Doping Danmark

B

Bedre Psykiatri

BL - Danmarks Almene Boliger

BUPL

C

Center for Klinisk Forskning og 

Forebyggelse, Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital 

COMPAS

D

Danish Comprehensive Cancer Center 

(DCCC)

Danmarks Apotekerforening

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Psykiatrisk Selskab

Dansk Selskab for Folkesundhed

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Sygeplejeråd

Danske Fysioterapeuter

Danske Handicaporganisationer

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper 

(DMCG)

Danske Patienter

Danske Psykomotoriske terapeuter

Danske Regioner

Danske Tandplejere

DASAM - Dansk Selskab for Arbejds- og 

Miljømedicin

DEFACTUM 

DGI

Diabetesforeningen

E

EN AF OS

Epilepsiforeningen

Ergoterapeutforeningen

F

Faglig Selskab for Sundhedsplejersker

Fagligt Selskab for Kliniske Diætister

Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

Farmakonomforeningen

Fit for Kids

FOA

Forskningsenheden for Almen Praksis

Forum for Mænds Sundhed

Fredericia Kommune

G

Gigtforeningen

H

Haderslev kommune

Hjerneskadeforeningen

Human Health, SDU

Hvidovre Hospital, infektionsmedicinsk

I

Ikast-Brande Kommune 

Industriforeningen for Generiske og 

Biosimilære Lægemidler

Indvandrer Kvindecentret

Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Københavns Universitet 

Institut for Folkesundhed, Aarhus 

Universitet

J

Jordemoderforeningen

Julemærkefonden

K

Kirkens Korshær

KL

Klinisk Forskningsafdeling, Amager

og Hvidovre Hospital

Komiteen for Sundhedsoplysning

Kost og Ernæringsforbundet

Kræftens Bekæmpelse

L

Landdistrikternes Fællesråd 

Landsforeningen LEV

LGBT+

LOS - Landsorganisation for sociale tilbud 

Lungeforeningen

Lægeforeningen

Lægemiddelindustriforeningen (LIF)

M

Mødrehjælpen

N

Nationalt Center for Overvægt

Netværket for Viden og Kompetencer i 

Almen Praksis - VID

Novo Nordisk Fonden

O

Osteoporoseforeningen

P

PensionDanmark

Professionshøjskolen Absalon

PROJEKT S

Psykiatrifonden

R

REHPA 

Rådet for Social Udsatte 

S

Scleroseforeningen

Social Sundhed – Brobyggere i 

sundhedsvæsenet

Socialt lederforum

Steno Diabetes Center Copenhagen 

(Region Hovedstaden)

Steno Diabetes Center Sjælland

Steno Diabetes Center Aarhus

Sund By Netværket

T

Tandlægeforeningen

TV Glad (associeret medlem, inviter 

til møder)

U

Universitetsklinik for Kræftscreening, 

Region Midtjylland

V

Vidensråd for Forebyggelse

Æ

Ældre Sagen

Å

Aalborg Kommune 

4.1 Alliancepartnere
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