
Der bør skabes større social og geografisk 
lighed i sundhed. Det kræver ikke alene en 
bredspektret indsats, men også en erkendelse 
af, at vejen dertil nås ved, at patienter 
behandles forskelligt – afhængig af deres 
livsvilkår, udfordringer og behov.

Styrk indsatsen over 
for ulighed i sundhed

Det danske sundhedsvæsen hviler på et 
grundlæggende princip om lige adgang til 
sundhed. Alligevel er der en betydelig 
social og geografisk ulighed i sundhed. 
 
Uligheden kan blandt andet forklares med 
forskelle i livsstile og sundhedsadfærd. 
For eksempel om man ryger, drikker for 
meget, spiser usundt eller bevæger sig for 
lidt.

Men ulighed i sundhed kan ikke alene 
forklares med forskelle i livsstile og 
sundhedsadfærd. Sociale, økonomiske og 
geografisk forhold som uddannelse, 
indkomst og postnummer er også 
væsentlige faktorer, når man skal forstå 
årsagerne til ulighed i sundhed - 

og når der skal iværksættes indsatser 
overfor uligheden.

Der bør derfor skabes klare og tydelige 
prioriteringer for større social og 
geografisk lighed i sundhed.
 
Prioriteringerne skal medvirke til, at 
sundhedsvæsenet bliver mere fleksibelt 
og indrettes efter patientens behov. De 
skal også bane vejen for flere og bedre 
konkrete tilbud om individuel 
patientvejledning og –rådgivning. Endelig 
skal de sikre, at sundhedspersonalet bliver 
bedre i stand til at forstå og handle på 
baggrund af patientens kompetencer, 
sociale og økonomiske situation, samt 
kulturelle baggrund.
 



INDRET SUNDHEDSVÆSENET EFTER 
PATIENTERNES BEHOV – IKKE OMVENDT
 
I dag er sundhedsvæsenet indrettet som 
en velsmurt maskine, hvor patienterne 
behandles hurtigt, effektivt og 
professionelt. Ikke alle patienter passer 
dog lige godt ind i systemet, og det skal 
der tages højde for. Det bør derfor sikres, 
at sundhedsvæsenet indrettes mere 
fleksibelt. 
 
Det kan for eksempel være i form af åbne 
diagnostiske enheder, nærhospitaler, 
aftenkonsultationer og hjemmegående 
sundhedsteams. 

Der er nemlig behov for initiativer, der 
kommer de patienter i møde, som ikke selv 
magter eller evner at opsøge 
sundhedsvæsenet. Ved at udvise 
fleksibilitet overfor disse patienter øges 
sandsynligheden samtidig for, at de følger 
deres behandlingsplan og bliver bedre til 
hurtigt at reagere, hvis deres tilstand 
ændres eller forværres. Det er til gavn for 
alle parter.

KOMMUNIKATION KAN FREMME 
FORSTÅELSEN
 
Sundhedspersonalet bør tilbydes 
uddannelse, praktiske kurser og 
supervision i kommunikation og 
kulturforståelse. 

Det skal gøre dem bedre i stand til at 
afdække og sætte sig ind i den enkelte 
patients livsvilkår, udfordringer og behov – 
og tale et sprog, som patienten forstår. 

God, værdig og tillidsfuld kommunikation 
er nemlig afgørende, når 
sundhedspersonalet skal have en 
empatisk og konstruktiv dialog med deres 
patienter. En forudsætning for, at 
personalet kan tilrettelægge en klinisk 
relevant behandlingsplan for - og med - 
patienten, er således, at personalet 
forstår og anerkender betydningen af 
patientens sociale og kulturelle 
kompetencer og baggrund. 

INDIVIDUEL RÅDGIVNING TIL SÅRBARE 
PATIENTER

Der er behov for udvikling og afprøvning af 
særlige initiativer, der skal støtte, rådgive 
og yde omsorg til sårbare patienter. 
 
Det kan for eksempel være 
navigationssygeplejersker, der følger den 
enkelte patient og bistår med kontakt til 
det kliniske personale, kommunen og 
andre myndigheder. Det kan også være 
patientskoler, hvor patienterne kan få 
hjælp og støtte fra læger, sygeplejersker 
og andet sundhedspersonale.
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Roche er globalt førende indenfor udvikling af in-vit-
ro diagnostik og innovative lægemidler. Roche er 
grundlagt i 1896 og har sit hovedsæde i Basel, 
Schweiz. 
 
I Danmark er Roche aktiv gennem hele værdikæden - 
fra tidlig og klinisk forskning til diagnostik og 
behandling.


