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Resumé 

 
En 30-årig Københavner, som har sikret sig en lang uddannelse, har dermed også sikret 
sig 11 raske år ekstra. Den sociale ulighed i sundhed er vokset i 1990’erne og det 
kræver kraftfulde indsatser at bryde denne udvikling.  
 
Kronisk obstruktiv lungesygdom, depression, alkoholisme, hjertesygdom, lungekræft 
og stofmisbrug står for to tredjedele af den sociale ulighed i sygdomsbyrde. Vi peger på 
15 forhold i opvækst, boligmiljø, arbejdsforhold og sundhedsadfærd som vigtige 
årsager, men kvantitativt er tobaksrygning, alkohol, fysisk inaktivitet og overvægt de 
risikofaktorer som sammen med deres bagvedliggende årsager har skabt 75 % af 
dagens sociale ulighed i sygdomsbyrde.  
 
De store folkesygdomme har flere samvirkende årsager og disse årsager ophobes i 
stigende grad hos mennesker med kort udannelse. Det skaber en øget sårbarhed hos 
mennesker med kort uddannelse. Det medfører at både borgerrettede interventioner for 
hele befolkningen og indsatser for individer med særlig høj risiko kan bidrage til en 
betydelig reduktion af uligheden. For socialt udsatte grupper danner sociale årsager og 
sociale konsekvenser af sygdom en ond cirkel, som skal brydes med effektiv 
rehabilitering.  
 
En lang række indsatser indenfor familiepolitik, sundhedspleje, daginstitutioner, skoler, 
miljø, arbejdsforhold og integration griber ind i de mekanismer som skaber ulighed i 
sundhed. Mange indsatser mod de ”nære” årsager - tobak, alkohol, fysisk inaktivitet og 
kost har effekt, ikke kun på folkesundheden totalt, men også på uligheden. Selvom 
uligheden ikke i nogen større udstrækning skabes af sundhedstjenesten, har den et 
potentiale til, med en anden ressourcefordeling og med lidt andre prioriteringer, at 
påvirke uligheden.  
 
Hvis man skal prioritere, og for det fortsatte udviklingsarbejde, giver det god mening at 
fokusere på et mindre antal boligområder. Vi har afgrænset de 14 områder med hvilke 
man har størst potentiale til at påvirke uligheden. Med en koncentreret indsats mod 
mange af ulighedens 15 årsager i nogle geografisk afgrænsede områder kan man også 
bidrage til udvikling af metoder for en flerstrenget indsats, hvor flere forvaltninger 
koordinerer sine indsatser.  
 
Det er meget kompliceret administrativt og politisk at samordne sundhedspolitiske bidrag 
fra flere sektorer og den internationale erfaring taler for, at uden et stærkt politisk mandat 
er det ikke muligt at skabe en holdbar infrastruktur for en fælles sundhedspolitik. Det vil 
bidrage meget, at der nu opstilles fælles mål for kommunens forvaltninger og hvis 
sundhedspolitikken får et stærkt politisk mandat.  
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Indledning 
 
Det er en vision for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2006-10, at man inden for 
en tiårsperiode skal opnå, ikke kun en middellevetid med flere raske år end i dag, men 
også at ”den sociale ulighed i sundhed blandt københavnerne er mindsket betydeligt”. 
Denne rapport illustrerer i 11 afsnit de lige så mange analytiske faser som det er 
relevant et gennemføre for at kunne gøre velbegrundede prioriteringer i et kommunalt 
arbejde for at mindske den sociale ulighed i sundhed. Rapporten indeholder både en del 
mere principielle overvejelser af generel interesse og en del lokale analyser for 
anvendelse i Københavns Kommune.  
 
Arbejdet er udført som en del af samarbejdet mellem Institut for 
Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og Folkesundhed København, 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Rapporten giver ingen 
detaljeret opskrift på hvad der bør gøres i Københavns Kommune for at nå visionen. 
Den illustrerer metoder for prioriteringer og metoder for interventioner mod ulighed. 
Den kan forhåbentlig blive et værktøj i arbejdet med de handleplaner som skal 
udarbejdes i et samarbejde mellem forvaltningerne. Den kan forhåbentlig også være en 
inspiration for arbejdet mod ulighed i sundhed i andre kommuner.  
 
 
1. ”Gradienten” og ”udsatte grupper” - et både og  
 
I den sundhedspolitiske debat findes der to perspektiver på social ulighed i sundhed 
(11). Det ene perspektiv handler om, at der over hele skalaen af socioøkonomiske 
positioner fra høj til lav findes en social gradient af stigende sygelighed og dødelighed. 
Uanset om man måler social position med uddannelse, erhvervsbaseret socialgruppe 
eller indkomst findes der en gradient i helbredsniveau, som interessant nok findes helt 
op ad skalaen, således at f.eks. personer med de højeste indkomster er sundere end de 
med de næsthøjeste. I København Kommunes Sundhedspolitik 2006 er dette perspektiv 
formuleret i målet om at ”kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i 
særlig grad rettes mod den halvdel af københavnerne med den korteste uddannelse og 
den laveste indkomst”.   
 
Det andet perspektiv handler om socialt udsatte grupper, som er udsat for en eller flere 
stærkt belastende sociale forhold – langvarig arbejdsløshed, langvarigt lave indkomster, 
ofte på kontanthjælp, hjemløse mm. Det er grupper som udgør få procent af 
befolkningen. Mennesker i disse meget udsatte sociale positioner er det ofte på grund af 
langvarig sygdom. I regeringens folkesundhedsplan har man f.eks. taget konsekvensen 
heraf og defineret de udsatte grupper - ikke i sociale termer, men i helbredstermer: 
sindslidende og misbrugere. Sundhedsstyrelsen har holdt fast ved en socioøkonomisk 
definition i sin afgrænsning af udsatte grupper som kontanthjælpsmodtagere, 
førtidspensionerede og arbejdsløse ufaglærte. I kommunens sundhedspolitik er dette 
udtrykt i det andet ulighedsmål om at ”forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til 
socialt udsatte grupper, som f.eks. langvarigt syge og psykisk syge, skal styrkes.” Det 
er uanset kriterierne grupper som i meget høj grad lider af sygdomstilstande som både 
har biologiske og sociale årsager og samtidig har alvorlige sociale konsekvenser.  
 

                                                 
1  Tal i parentes henviser til referencelisten side 33 
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De to perspektiver har sine rødder i forskellige socialpolitiske traditioner med et 
universelt eller mere selektivt syn på velfærdsstatens ansvarsområder. De udelukker 
naturligvis ikke hinanden, men internationalt lægges fokus noget forskelligt. Norge, 
Sverige og England har i sine seneste sundhedspolitiske programmer fokuseret på hele 
gradienten, mens Danmark i noget højere grad fokuserer på de udsatte grupper.  
 
De to perspektiver kompletterer hinanden. Gradient-perspektivet illustrerer 
sundhedspolitikkens potentiale, i den forstand, at de mest privilegerede gruppers 
helbred viser den i det givne samfund mulige sundhedstilstand. Det fokuserer også på 
det som opfattes som et etisk og politisk problem, fordi socialt bestemte uligheder i 
sundhed sjældent betragtes som retfærdige (2). De særligt udsatte grupper repræsenterer 
desuden en tydelig udfordring for det kliniske arbejde, som skal sikre, at deres sociale 
og økonomiske forhold ikke hindrer dem i at få den behandling de behøver og at 
rehabiliteringen, som skal forbedre funktionsevne og reducere sociale konsekvenser af 
deres sygdom, foregår effektivt.  
 
Konklusion 1: Både ”gradienten” og ”de socialt udsatte grupper” er relevante 
perspektiver: de udelukker ikke hinanden, men de sundhedspolitiske implikationer er 
ikke de samme.  Mens det første perspektiv handler om forebyggende indsatser mod de 
sygdomsårsager som er stærkt knyttet til menneskers sociale position, handler det andet 
perspektiv i høj grad om at bryde den onde cirkel hvor sygdom og social udsathed 
forstærker hinanden.  
   
 
2. Uligheden i både sygelighed og dødelighed 
 
For meget kort at pege på ulighedens størrelse og udvikling skal her vises et par figurer. 
Figur 1 illustrerer andelen med begrænsende langvarig sygdom i Danmark i forhold til 
den kombinerede skole- og erhvervsuddannelse (Sundheds- og 
Sygdomsundersøgelserne (SUSY 2000)). Andelen af syge er tre gange så stor blandt 
dem med den korteste uddannelse sammenlignet med dem som har den længste 
uddannelse. Hvis man sammenligner halvdelen af befolkningen med under 12 års 
uddannelse med den halvdel som har over 12 års uddannelse er halvdelen med korteste 
uddannelse ca. dobbelt så syge, som dem med længere uddannelse. Det fremgår også, at 
der er en tydelig gradient over hele spektret.  
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Figur 1. Aldersstandardiseret odds-ratio for meget hæmmende langvarig sygdom (y-akse) og 
befolkningens fordeling (%) efter skole- og erhvervsuddannelsens længde (x-akse). Odds ratio 
1 svarer til 13-14 års uddannelse. Søjlernes bredde svarer til andelen af befolkningen 

  
 
 
 
 

Den sociale ulighed i sundhed handler imidlertid både om sygelighed og dødelighed. 
En analyse som også refereredes i Københavns Folkesundhedsrapport 2005 (3) 
illustrerer dette i tabel 1. Uligheden i dødelighed mellem mennesker med hhv. kort og 
lang uddannelse omfatter ca. 6 leveår, men oven i dette kommer en ulighed i 
selvvurderet sygelighed på ca. 5 år således at uligheden målt i antal raske leveår er 11 
år.  

 
Tabel 1: Forventet restlevetid for en 30-årig i Københavns kommune år 2000. Kilde: (4)   

 
 Mænd Kvinder 
 Forventet 

restlevetid totalt 
Forventet restlevetid med 
mindre godt  
helbred  

Forventet 
restlevetid totalt 

Forventet restlevetid 
med mindre godt 
helbred  

Lang 
uddannelse 

46,2 år 12,7 år 50,6 år 14,2 år 

Kort 
udannelse 

38,8 år 16,8 år 45,8 år 20,6 år 

 
 

Udviklingen viser at uligheden i dødelighed er vokset i 1990’erne. Den absolutte 
ulighed målt som afstanden mellem linjerne i kurverne i figur 2 er blevet større gennem 
de senere år. Figur 2 viser tal for hele Danmark. En tilsvarende analyse for København 
findes ikke, men da de sociale kontraster tenderer til at være større i storbyer er 
uligheden næppe mindre her.  
 

1 

2 

Odds ratio for meget hæmmende langvarig sygdom   

<10år 10 11-12 år 13-14 år 15+ år 

0% 100% 50% 
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Figur 2 a-b. Erhvervsrelateret ulighed i dødelighed i Danmark 1970-2000.  
Aldersstandardiserede dødstal for mænd (a) og kvinder (b) hvor gennemsnittet for alle 
beskæftigede 1970-75 er sat til 100.  
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Analysen af nogle tunge risikofaktorer bl.a. rygning, fysisk inaktivitet og fedme peger 
på kraftigt stigende ulighed i deres fordeling i København (3). Det indebærer, alt andet 
lige, at uligheden i sygelighed og dødelighed vil vokse de kommende år. Der kræves 
kraftfulde indsatser for at bryde denne trend.  
 
Det epidemiologiske billede for de socialt mest udsatte grupper er mindre kendt. Der er 
ingen tvivl om at kroniske sindslidelser har de mest alvorlige sociale og økonomiske 
konsekvenser og dermed dominerer gruppen. Det ligger uden for rammerne for denne 
rapport detaljeret at gå ind på dette men der er et stort behov for mere detaljeret 
epidemiologisk viden om sygdomsforekomst og sygdomskonsekvenser blandt socialt 
udsatte grupper. Lokale studier er her relevante, fordi kommunernes indsatser på 
området varierer kraftigt og dermed også gruppernes levevilkår.   
 
Konklusion 2: Der er en social gradient i helbred, hvor andelen med meget hæmmende 
sygdom er dobbelt så stor i den halvdel af befolkningen som har under 13 års 
uddannelse i forhold til den halvdel som har over 13 års uddannelse. Den tendens til 
voksende social ulighed i dødelighed som man har kunnet se i 1980’erne og 1990’erne 
er først og fremmest resultatet af de foregående årtiers sundhedspolitik på bl.a. tobaks- 
og alkoholområdet. At uligheden ikke er større end den rent faktisk er må dog samtidig 
tilskrives mange årtiers kraftfulde indsatser indenfor bl.a. uddannelses-, bolig- og 
arbejdsmarkedspolitik (se afsnit 9).  

 
 
3. Diagnoser som skaber social gradient i sygdomsbyrde   
 
For at kunne nærme sig spørgsmålet om hvilke indsatser mod ulighed i sundhed som 
skal prioriteres, skal man vide hvilke sygdomme og skader, der skaber denne ulighed 
(7). Med andre ord: hvilke helbredsproblemer udgør de 11,2 syge år som de 
veluddannede undgår (Tabel 1)? Ved man det, kan man i næste led analysere, hvilke 
sygdomsårsager, der først og fremmest skal påvirkes i det forebyggende arbejde for at 
mindske den sociale ulighed (se afsnit 7).  
 
I Folkesundhedsrapport 2005 (3) blev sygdomsbyrden beregnet for hele den 
københavnske befolkning. Senere har WHO beregnet sygdomsbyrden for de 150 største 
sygdomme i sine medlemslande inklusive Danmark (8). Vi har derefter justeret WHO’s 
tal for kendte afvigelser i sygdomsmønster mellem København og Danmark. Udfra 
analyser af den sociale ulighed i dødelighed og sygelighed målt som indlæggelser, 
selvrapporterede symptomer og sygdomsforekomst har vi beregnet den forskel i 
sygdomsbyrde, som findes mellem den befolkningshalvdel med den længste 
uddannelse og den befolkningshalvdel med den korteste uddannelse i Danmark. 
Beregningen er gjort efter lignende principper som vi gjorde i en studie for Sverige (7).  
 
For Københavns vedkommende omfatter beregningen følgende elementer: 
 
1.  Sygdomsbyrden for Danmark er hentet fra WHO Global Burden of Disease 
beregninger for 2002 (www.who.int/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls). 
Fordeling på alder og køn som EuroA-regionen (svarende til EU15). Vi har medtaget 
de 44 største diagnoser, som udgør 80 % af sygdomsbyrden. 
 
2.  Korrektioner for Københavns kommunes afvigelser fra landsgennemsnittet er gjort 
som i Folkesundhedsrapport 2005 for København dvs. baseret på Sundhedsstyrelsens 
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og Statens Institut for Folkesundheds (SIF) data om geografiske variationer i 
dødsårsager, indlæggelser og selvrapporterede symptomer og sygdomme.  
 
3.  Ulighed er baseret på kvoten for dødsfald og indlæggelse på sygehus mellem de ca. 
50 % af befolkningen, som har under 13 års skole- og erhvervsuddannelse end 13 år og 
de som har mere end 13 års uddannelse. For diagnoser hvor indlæggelse er sjælden og 
selektiv og prævalensen i befolkningen er høj, er SUSY2000-data brugt. Beregning er 
opdelt på køn og alder. 
 
4.  Kvoten for hver sygdom er derefter brugt til at beregne den absolutte ulighed i 
DALY (Disability Adjusted Life Years) per 100.000 mellem den kortest og længst 
uddannede halvdel af befolkningen. Aldersstandardisering baseret på Københavns 2005 
aldersstruktur er derefter gennemført. 
 
5.   Beregningen er tilgængelig på http://pubhealth.ku.dk/asm/sund/.  
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Tabel 2: Sygdomsbyrde i Københavns kommune 2002 udtrykt som tabte år i sygdom 
og død (DALY) per 100.000. Ulighed målt som differencen mellem 
befolkningshalvdelene med korteste og længste uddannelse og som gennemsnit for hele 
befolkningen. De 25 største diagnoser ordnet efter deres bidrag til ulighed i 
sygdomsbyrde. Rangordning efter gennemsnit angivet i parentes.  
 

 Ulighed Gennemsnit 
Kronisk obstruktiv lungesygdom  1189,8 1359,9 (2) 
Depression  916,7 1375,0 (1) 
Alkoholisme 510,0 908,1 (3) 
Iskæmisk hjertesygdom  405,5 902,7 (4) 
Lungekræft 360,8 671,2 (6) 
Stofmisbrug 295,2 296,3 (12) 
Apopleksi 221,2 758,9 (5) 
Skizofreni 195,0 241,9 (17) 
Diabetes 175,7 332,8 (10) 
Demens inkl. Alzheimer 158,0 453,1 (8) 
Hørenedsættelse  138,9 434,7 (9) 
Leverskrumpning 122,8 492,5 (7) 
Migræne 54,4 135,9 (22) 
Andre bevægeapparat sygdomme  53,5 143,2 (21) 
Angst og tvangsmæssige sygdomme  53,4 155,8 (19) 
Selvmord 51,0 268,1 (14) 
Slidgigt 38,4 268,4 (13)  
Trafikulykker  34,9 133,7 (23) 
Epilepsi 33,9 69,3 (38) 
Spiserørskræft 33,4 106,2 (31) 
Synsnedsættelse inkl. stær  27,7 141,1 (20) 
Vold 25,8 40,0 (42) 
Faldulykker   21,2 256,1 (15) 
Lav fødselsvægt og perinatale sygd. 19,5 107,1 (30) 
Lungebetændelse  17,7 109,7 (29) 
ALLE DIAGNOSER 5651,5 15698,8 

 
  

Det fremgår af tabel 2 at sygdomsbyrden totalt i København er ca. 15.700 tabte leveår i 
sygdom og død per 100.000 indbyggere og at uligheden mellem de kortest og længst 
udannede 50 % er ca. 5.650 tabte leveår. Det fremgår også at de sygdomme som 
dominerer uligheden i sygdomsbyrden også er de som dominerer gennemsnittet.  De 12 
største diagnoser i sygdomsbyrdens ulighedskløft inkluderer også de 10 som er de 
største i sygdomsbyrdens gennemsnit. Denne situation opstår, fordi det er de 
sygdomme, som bidrager mest til sygdomsbyrden inkl. hjertekarsygdomme, depression, 
alkoholisme, KOL og lungecancer, som også har den socialt skæveste fordeling. Mange 
mindre almindelige sygdomme er mere jævnt fordelt.  
 
Fem somatiske sygdomme - kronisk obstruktiv lungesygdom, iskæmisk hjertesygdom, 
apopleksi, lungekræft og diabetes udgør 42 % af de ulighedsskabende sygdomme. Fem 
psykiske diagnoser udgør en næsten lige så stor del (37 %) – depression, 
alkoholmisbrug, stofmisbrug, skizofreni og demens inklusive Mb. Alzheimer.  Disse ti 
diagnoser udgør således 79 % af uligheden og 47 % af den gennemsnitlige 
sygdomsbyrde. Dermed er det tydeligt at uligheden i højere grad end gennemsnittet 
domineres af et mindre antal tunge diagnoser.   
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Depression udgør en stor del af sygdomsbyrden også i forhold til uligheden. Det giver 
ikke på samme måde som KOL og lungekræft anledning til umiddelbare overvejelser 
om enkelte risikofaktorer, men når vi senere i afsnit 7 forsøger at gøre en vurdering af 
den rolle forskellige sygdomsårsager spiller for uligheden, inkluderes (ligesom for alle 
de andre sygdomme) den viden vi har om eksterne årsager til depression – i dette 
tilfælde alkohol, psykosocial arbejdsmiljø og fysisk inaktivitet.  
 
En tilsvarende beregning af sygdomsbyrden blandt de mest udsatte findes ikke, men der 
er som sagt ingen tvivl om, at nogle af de store kroniske psykiatriske diagnoser 
(misbrug og psykoser) dominerer billedet.  
 
Konklusion 3: De sygdomme som dominerer sygdomsbyrden i gennemsnit er de 
samme som dominerer uligheden. Hvorvidt der alligevel er anledning til at gøre 
omprioriteringer i det forebyggende arbejde, når uligheden skal prioriteres, afhænger af, 
hvilke sygdomsårsager der er bestemmende for uligheden (afsnit 7) og af de 
forebyggende indsatsers potentiale til at påvirke fordelingen af sygdomsårsager i 
befolkningen (afsnit 9).  
    
 
4. Mekanismer og interventionspunkter – model med eksempler  
 
En vurdering af den rolle forskellige sygdomsårsager har for uligheden forudsætter en 
forestilling om de mekanismer, hvorigennem årsagerne virker. Denne rapport baserer 
sig på en model, som tidligere har været anvendt internationalt for sundhedspolitiske 
analyser (9,10,16). Se figur 3. 
 
Modellen tager sit afsæt i at ulighed i sundhed primært er et spørgsmål om, hvordan 
menneskers sociale position i samfundet påvirker deres helbred. Den omfatter fire 
mekanismer (I-IV) som alle er vigtige fordi de også repræsenterer mulige 
interventionspunkter.  
 
Figur 3. En model for årsagsmekanismer bag social ulighed i sundhed (9) 
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I: Social stratificering: Ulighed i muligheder for at indtage sociale positioner    
Alle samfund skaber et antal forskellige sociale positioner og fordeler magt og velstand 
til disse positioner. Mennesker søger i konkurrence at indtage disse positioner og i 
denne proces spiller bl.a. arv, køn, alder, etnicitet og uddannelse en central rolle. 
Menneskers muligheder for at indtage forskellige sociale positioner afhænger af disse 
egenskaber samt af menneskers præferencer og samfundets eventuelle diskrimination i 
forhold til køn, etnicitet etc. Helbredsforhold hos mennesker i forskellige sociale 
positioner i et givet samfund er dermed resultatet af et samspil mellem de vilkår 
samfundet tildeler positionerne og de egenskaber som individerne medbringer.  
 
De individuelle egenskaber arv, alder, køn, etnicitet og uddannelse er således 
bestemmende for menneskers sociale position og her er det særlig udannelsespolitik, 
indsatser mod socialt belastende arv, diskriminering og for integration som er relevante. 
Interventioner på disse områder (pil A) vender vi tilbage til i afsnit 9. 
 
II: Differentiel eksponering: Ulighed i eksponering for medierende sygdomsårsager.  
Afhængigt af menneskers sociale position i samfundet er de i meget varierende grad 
udsat for en lang række eksponeringer i deres barndomsmiljø, arbejde, boligforhold, 
fysiske miljø, sundhedsadfærd etc. Alle disse specifikke sygdomsårsager medierer 
effekten af sociale position på helbred og betegnes derfor ofte som årsager til ulighed i 
sundhed. Somme tider bruges benævnelsen ”medierende årsag” fordi den medierer 
effekten af social position på helbred. 
 
Alle de indsatser som samfundet gennem mange årtier har gjort f.eks. for at forbedre 
bolig- og ernæringsforhold for mindrebemidlede familier og for at beskytte arbejdere 
mod kemiske og fysiske risikofaktorer på arbejdspladsen er interventioner mod disse 
medierende faktorer (pil B). Mange af de projekter som Folkesundhed København for 
øjeblikket arbejder med mod ulighed i sundhed tilhører også denne gruppe.    
 
III. Differentiel sårbarhed: Ulighed i sårbarhed for effekten af medierende 
sygdomsårsager  
For ingen af de store folkesygdomme i tabel 2 kender vi årsager som er nødvendige 
eller tilstrækkelige. De årsager vi kender er alle bidragende årsager, hvormed menes at 
deres tilstedeværelse har effekt på risikoen for at få sygdommen og at denne effekt er 
afhængig af tilstedeværelsen af andre bidragende årsager til den samme sygdom. I og 
med at lavere socialgrupper oftere er udsat for mange forskellige både biologiske, 
sociale og adfærdsmæssige sygdomsårsager (se videre afsnit 6), indebærer det at 
effekten af en af de aktuelle medierende årsager ofte vil være stærkere i lavere 
socialgrupper end i højere.  
 
Samfundet har i dag en lang række indsatser der påvirker denne øgede sårbarhed hos 
mindre privilegerede grupper: Vaccinationsprogrammer, som når hele befolkningen, 
mindsker sårbarheden for infektioner. Familiepolitik med barselordninger, som 
muliggør bedre forældre-barn kontakt i barnets første år, mindsker barnets psykiske 
sårbarhed resten af livet, ligesom sundhedsplejerskernes støtte og råd til udsatte 
nybagte forældre mindsker deres børns sårbarhed. De sammenholdende kræfter i 
samfundet som skaber social kapital og social støtte mennesker imellem bidrager også 
til at reducere menneskers sårbarhed for helbredseffekterne af mange forskellige 
sygdomsårsager (pil C).   
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IV. Differentiel sygdomskonsekvens: Ulighed i biologiske og sociale konsekvenser af 
sygdom  
Sygdomme påvirker overlevelse, livskvalitet og funktionsevne samt menneskers 
muligheder for at deltage i arbejdsliv og socialt liv i øvrigt. Disse 
sygdomskonsekvenser påvirkes bl.a. af individets sociale position. Vi har sociale 
uligheder i overlevelse efter kræftsygdom og menneskers uddannelse og arbejdets krav 
er afgørende for deres muligheder for at vende tilbage til arbejde trods nedsat 
funktionsevne. Dermed skabes sociale uligheder i sygdomskonsekvenser. De er dog 
ikke nødvendigvis alle uretfærdige på samme måde som uligheder i sygdomsforekomst. 
F.eks. kan det være meget rimeligt at mennesker med et tungt fysisk arbejde i højere 
grad får førtidspension efter somatisk sygdom end andre. Sygdommen gør det sværere 
at klare et tungt fysisk arbejde. Derimod er der næppe grund til at acceptere en kortere 
overlevelse efter sygdom for mennesker med lav indkomst.  
   
Samfundets sundhedspolitik inkl. lighed i adgang til og effekt af sundhedsvæsenets 
behandlende og rehabiliterende indsatser er afgørende for graden af lighed på dette 
område (pil D). På samme måde er lovgivning og praksis i forbindelse med sygefravær, 
arbejdsophør og førtidspension vigtig for de økonomiske konsekvenser af sygdom. 
Arbejdsmarkedets krav, fleksibilitet og adgang til støtteordninger for mennesker med 
nedsat funktionsevne er også af stor betydning for, hvordan menneskers liv med 
sygdom kan forme sig. Det lokale boligområdes fysiske udformning og sociale miljø er 
også af betydning. Sociale konsekvenser af sygdom er - ikke mindst for psykiske 
lidelser og misbrugsproblemer - vigtige for sygdommens videre forløb og varighed (pil 
V fra Sociale konsekvenser tilbage til Årsager). På samfundsniveau er det også sådan at 
en stor sygdomsbyrde bliver en begrænsning for befolkningens evne til at bidrage til 
den økonomiske og sociale udvikling. Det er yderst aktuelt på globalt niveau, men det 
er også muligt at i et samfund med høj beskæftigelse og hastigt voksende arbejdskrav 
kan menneskers helbredsmæssige begrænsninger skabe et loft for den økonomiske 
udvikling, medmindre arbejdslivets udvikling tilpasses de menneskelige forudsætninger 
(pil V fra Sociale konsekvenser af Sygdom tilbage til Kontekst/Policy).         
 
De fire mekanismer (I-IV) er således udgangspunkt for fire typer af interventioner (A-
D) som alle er relevante for forebyggelse og behandling af ulighed i sundhed. Men for 
at blive anvendelig for planlægning og prioritering i sundhedspolitikken må modellen 
fyldes med konkret viden om, hvilke specifikke årsager der medierer effekten af social 
position. 
    
Konklusion 4: Årsager til ulighed optræder hovedsageligt som medierende årsager 
mellem menneskers sociale position og deres sygdomsrisiko. Nogle af disse årsager 
påvirker også konsekvenser af sygdom.  
 
 
5. 15 årsager til ulighed i sundhed   
 
Der har i de sidste 25 år været en omfattende forskning af, hvilke eksponeringer der er 
på spil i mekanismerne II og III i figur 3. Man kan sammenfatte den eksisterende viden 
udfra de oversigter som er publiceret i de senere år (14-17) ved at pege på et begrænset 
antal eksponeringer som alle, i studier fra Europa og Nordamerika, har vist sig at være 
væsentlige medierende årsager for de sygdomme, som skaber ulighed i sygdomsbyrden 
(se tabel 2). De er alle karakteriseret ved at være væsentligt bidragende årsager til de 
aktuelle sygdomme og skader og desuden er deres forekomst og/eller effekt socialt 
skævt fordelt. 



 14 

  
 

1) Opvækstvilkår herunder de sociale forhold børnefamilier lever under og de rammer 
det giver for barnets første leveår er afgørende for psykisk sårbarhed og er påvirket af 
forældres uddannelse, sygdom, økonomi og sociale relationer. Her skabes også 
begyndelsen til social arv.   
 

2) Uddannelse er medtaget her selvom det ikke er en medierende faktor men snarere en 
vigtig determinant for menneskers sociale position i samfundet og dermed af betydning 
for en lang række af de 14 andre årsager.  
 

3) Socialt boligmiljø. Det lokale sociale miljø er vigtigt, ikke mindst for børn og ældre. 
Ressourcefattigdom og social fragmentering har vist sig at øge risikoen for bl.a. 
hjertesygdom, depression og selvmord. Menneskers indkomst er afgørende for valg af 
boligområde. 
 

4) Psykosociale arbejdsmiljø. Manglende indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet 
har vist sig vigtigt for bl.a. hjertekarsygdom og depression. Effekten forstærkes af høje 
emotionelle og kvantitative krav. 
 

5) Ergonomisk arbejdsmiljø i form af bl.a. tunge løft og ensidigt belastende og gentagne 
arbejdsbevægelser er vigtige årsager i ætiologien for smertetilstande i nakke, skuldre og 
ryg. Både psykosociale og ergonomiske eksponeringer er tæt knyttet til social position. 
 

6) Marginalisering. Længerevarende arbejdsløshed er forbundet med psykosomatiske og 
psykiske stressreaktioner. Helbredseffekterne af arbejdsløshed forstærkes af økonomisk 
stress. Utilstrækkelig adgang til de generelle socialforsikringer og henvisning til 
kontanthjælp er således en komplikation. Manglende uddannelse og anden etnisk 
baggrund end dansk øger risikoen for arbejdsløshed meget kraftigt. 
 

7) Indkomst påvirker konsumptionsmønster og kontrol over livsvilkårene i mange 
henseender. Særligt har fattigdom i barndommen vist sig at have langsigtede 
helbredseffekter, men økonomisk stress senere i livet påvirker også både 
hjertekarsygdomme og depression.  
 

8) Fysisk miljø. Luftforureninger i form af partikler, kvælstofdioxid og jordnær ozon har 
vist sig at være vigtigere sygdomsårsager end tidligere antaget og er væsentlige årsager 
til bl.a. luftvejsygdomme. Trafikforureninger er geografisk ujævnt fordelt og tung 
forurenende trafik løber ofte gennem lavindkomstkvarterer.    
 

9) Tobaksrygning. Tobak er en velstuderet og overordentlig betydningsfuld årsag til en 
lang række sygdomme bl.a. kræft, hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme. Den 
sociale ulighed i rygning vokser.  
 

10)  Alkohol er ligeledes en afgørende årsag til mange psykiske og somatiske sygdomme 
inkl. kræft og mave-tarm-sygdomme og ulykker.   
 

11)  Kostens indhold af fedt, særlig mættet fedt og mangel på frugt og grøntsager påvirker 
forekomst af bl.a. hjertekarsygdomme og kræft.   
 

12)  Fysisk inaktivitet påvirker bl.a. via overvægt risikoen for hjertekarsygdom, diabetes, 
sygdomme i bevægeapparat og skader ved faldulykker. 
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13) Trafikskader  

 
14) Faldskader 

Trafikskader og faldskader er blandt de 25 største diagnoser bag uligheden men de er 
ikke medierende årsager som de foregående. Nogle af årsagerne til skader er allerede 
nævnt, nemlig arbejdsmiljø, alkohol og fysisk inaktivitet men der findes desuden en 
meget lang række årsager knyttet til bolig, ydre fysiske miljø og trafik. De bevares 
derfor som selvstændig ”årsag”.  
 
Sundhedstjenesten er heller ikke her at opfatte som en sygdomsårsag, men  
 

15)  Sundhedsvæsenets forebyggende, behandlende og rehabiliterende ydelser er 
afgørende for forekomst, forløb og konsekvenser af mange sygdomme og derfor også 
en vigtig faktor i og med at der kan forekomme ulighed i adgang til ydelserne samt i 
kvalitet og effekt af disse ydelser.  
 
 
Årsagerne 1-12 er som sagt karakteriseret ved, at de ikke er nødvendige årsager: Mange 
bliver syge uden at have været eksponeret for dem. De er heller ikke tilstrækkelige 
årsager: Mange som er eksponerede for dem bliver ikke syge. Deres betydning for 
sygdomsrisikoen afhænger af, i hvilken grad mennesker er udsatte for andre 
samvirkende eller interagerende sygdomsårsager i samme årsagsmekanisme. Det 
betyder også, at den enkelte årsags rolle for ulighed i sundhed er påvirket af, i hvilken 
grad mennesker med lav uddannelse er eksponeret for andre årsager. Det skal vi derfor 
undersøge nærmere i næste afsnit. 
 
Konklusion 5: Dagens viden om medierende årsager til ulighed i sundhed kan ud fra en 
litteraturgennemgang sammenfattes i 11 årsager som særligt vigtige. Dertil kommer 
uddannelse, sundhedstjenestens rolle og to typer af skader: trafik og fald.      
 
 
6. Ophobning af årsager  
 
Det er vigtigt at observere at disse årsager ikke er uafhængige af hinanden. Oftest er de 
forbundne i komplicerede kausale netværk som udgør sygdommes ætiologiske 
mekanismer. Her påvirker de både hinandens forekomst i årsagskæder og hinandens 
effekt gennem interaktion. F.eks. ved vi, at psykosocialt arbejdsmiljø påvirker 
forekomst af rygning og vi ved at alkohol påvirker effekten af rygning på visse 
kræftformer.  
 
Vi kender langt fra alle de indbyrdes relationer mellem sygdomsårsagerne. 
Nedenstående diagram kan illustrere nogle af de formodede årsagsrelationer i dette 
netværk. Det kan også illustrere de årsagskæder som gør det rimeligt at tale om ”causes 
of causes” (17). 
 
De 11 årsager (1 og 3-12 i afsnit 5) har deres primære funktion i ulighedens ætiologi 
som medierende ”Årsager” i figur 3. Boksen ”Årsager” i figur 3 dækker således over et 
eget komplekst netværk hvor de forskellige årsager påvirker hinandens forekomst og 
effekt. Figur 4 illustrerer en del af dette netværk. Det er tydeligt, at de 11 medierende 
årsager ikke repræsenterer en enkel model i form af lige så mange parallelle veje fra 
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social position til helbred. Det har den vigtige konsekvens, at hvis vi påvirker en af dem 
påvirker vi også forekomsten af en eller flere af de andre.       

 
 

Figur 4: Mulige relationer mellem de forskellige medierende årsager til social ulighed i 
sundhed. 

 
 
 
 

At der faktisk er stærke relationer mellem nogle de 11 årsager illustreres af tabel 3 
nedenfor. Tabellen illustrerer også i hvilken grad visse risikofaktorer har fælles 
baggrundsvariabler. At der dermed er øgede forudsætninger for at de forstærker 
hinandens effekt hos visse befolkningsgrupper illustreres også (se tabel 3). 
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Tabel 3: Effekten af visse baggrundsvariabler på forekomsten af fem ”årsager”. 
Bearbejdninger af sundhedsprofil for Københavns Kommune 2000. Odds ratio beregnet 
med logistisk regression. OR=1,98 betyder således at den halvdel af befolkningen som 
har kort uddannelse ryger næsten dobbelt så ofte som resten af befolkningen. Effekten 
af en baggrundsfaktor er justeret for de andre og tabellen kan derfor ikke anvendes til at 
afgrænse målgrupper. Risikoen for at være eksponeret for mere end en af de fire 
livsstilsfaktorer A-D er illustreret i kolonnen længst til højre.  

 
 A: 

Rygning 
B:  
Høj alkohol-
konsumtion 

C: 
Fysisk 
inaktivitet 

D: 
Over-
vægt 

E:  
Lav 
indflydelse 
over arbejde 

2 – 4 
eksponeringer 
af A-D 

Kort uddannelse  1,98* 0,90* 1,86* 1,57* 2,11* 1,90* 
Arbejdsløs 0,94 0,73* 1,65* 1,05  - 1,10 
Bor alene  1,47* 1,73* 0,95 0,77* 1,30* 1,21* 
Yngre <40år 0,69* 0,57* 0,91 0,43* 1,28* 0,48* 
Ældre >66 år 0,59* 0,56* 1,88* 0,99 - 0,83* 
Kvinder 0,90* 0,50* 0,78* 0,51* 0,87  0,52* 

 * Signifikant p<0.05 
 
 

Tabel 3 giver det ret entydige billede at kort uddannelse spiller en meget vigtig rolle for 
alle årsagerne undtagen alkohol. Køn, alder og samlivsforhold er også vigtige for alle 
årsagerne. Når man har taget hensyn til uddannelse og samlivsforhold spiller 
arbejdsløshed en mindre rolle for rygning. Man kan udtrykke det på den måde, at kort 
uddannede midaldrende mænd som bor alene er udsat for mange risikofaktorer samtidig 
– både sociale og adfærdsmæssige. Men kort uddannelse spiller en dominerende rolle. 
Man kunne også tænke sig, at risikofaktorerne ikke kun påvirkes af fælles 
bagvedliggende årsager som uddannelse og beskæftigelse, men også påvirker 
hinandens forekomst på den måde, at f.eks.  rygere, uanset social baggrund, også er 
mindre fysisk aktive. Udfra analyser af Sundhedsprofilen er denne tendens dog endnu 
ikke særlig udtalt i den Københavnske befolkning.  Udviklingen i andre lande taler dog 
for en tydelig stigning af denne type af ophobning eller clustering.   
 
Det faktum at mange årsager følger samme uddannelsesmæssige gradient betyder at 
mennesker med kort uddannelse i højere grad er udsat for mange årsager samtidig. 
Flere af dem interagerer formodentligt med hinanden i forhold til visse sygdomme og 
de får dermed kraftigere effekt hos mennesker med kort uddannelse (mekanisme III i 
figur 3). Det får - som vi skal se - særlige konsekvenser for den forebyggende strategi 
mod ulighed i sundhed.  Dette skal illustreres med to eksempler: 
 
- Hvis man intervenerer mod en årsag som er jævnt fordelt mellem socialgrupper 

(som f.eks. alkohol) og interventionen mindsker den andel der drikker over 
genstandsgrænserne lige meget i alle socialgrupper, vil man mindske ”uligheden” 
procentuelt lige så meget som ”gennemsnittet”. Årsagen til dette er, at den absolutte 
effekt af alkohol på de aktuelle sygdomme er større i lavere socialgrupper (11). Det 
forklarer også, hvordan en jævnt fordelt risikofaktor kan være årsag til en socialt 
meget ulig fordeling af sygdom. Om det er opvækstforhold, forbrugsmønster eller 
andet som øger sårbarheden for alkohol i lavere socialgrupper vides ikke.    

 
- Mange årsager til hjertesygdom samvirker eller interagerer (rygning, blodfedt, 

blodtryk, diabetes mm) (12) og samtidig er flere af årsagerne skævt socialt fordelt. 
Det betyder at andelen af personer som er udsat for flere samvirkende årsager bliver 
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betydeligt højere blandt personer med kort uddannelse. Det medfører at sårbarheden 
for effekten af den enkelte risikofaktor er større blandt mennesker med kort 
uddannelse. Det indebærer i næste led at en forebyggende intervention, som måske 
kun mindsker eksponeringen for én af disse samvirkende årsager (f.eks. 
tobaksrygning) og gør det i lige stor grad i alle uddannelsesgrupper alligevel 
medfører en reduktion af uligheden som er mindst det dobbelte af hvad den havde 
været, hvis der ikke fandtes denne ophobning af samvirkende årsager.  

 
Konklusion 6: Årsager til ulighed tenderer til at ophobes hos samme individer og 
sociale grupper og de samvirker også ofte i samme årsagsmekanisme. Det øger 
uligheden, men det indebærer også at selv interventioner som påvirker årsagerne lige 
meget uanset udannelsesniveau alligevel kan mindske uligheden betydeligt (13).  
  
 
7. Årsagernes kvantitative betydning for ulighed i sygdomsbyrden 
 
De 11 medierende årsager er langt fra lige vigtige for ulighed i sundhed i den 
Københavnske befolkning. Hvis man beregner hvor meget hver enkelt årsag bidrager til 
uligheden i sygdomsbyrden, får man en indikator på i hvilket omfang en intervention 
mod den årsag har potentiale til at mindske uligheden. Hvor meget den årsag bidrager 
til sygdomsbyrden afhænger af tre ting:  
 
* Hvor stor en del af befolkningen der er udsat for årsagen og hvor socialt skævt den er 
fordelt i befolkningen (se tabel 3).  
 
* Hvilke sygdomme der påvirkes af årsagen og disse sygdommes sociale fordeling (se 
tabel 2) 
 
* Hvor stor effekt årsagen har på de aktuelle sygdomme. Ofte antages det, at den 
relative effekt er identisk i de forskellige socialgrupper, hvilket betyder at den absolutte 
effekt er større i lavere socialgrupper.  
 
Tabel 4 viser resultatet for en beregning af hvor stor del af uligheden som havde været 
væk hvis befolkningen ikke havde været udsat for den aktuelle sygdomsårsag (svarende 
til ætiologisk fraktion af uligheden). Det bør observeres, at effekten udover ovenstående 
er stærkt afhængig af, hvor mange sygdomme der faktisk er studeret i forhold til den 
enkelte eksponering. I mange tilfælde findes der ikke data om årsagsforholdene og vi 
kan derfor ikke beregne nogen ætiologisk fraktion.  Der er gennemført en beregning af 
ætiologisk fraktion for nogle af årsagerne til sygdommene i tabel 2 (samt for yderligere 
20 sygdomme) og for hver socialgruppe separat. Den procentuelle reduktion som 
fjernelse af en risikofaktor medfører i uligheden er angivet i tabel 4. Tallene for 
gennemsnit svarer til beregningen i tabel 11 i Folkesundhedsrapporten (3) men er 
justerede i forhold til den reviderede sygdomsbyrdeberegning.       
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Tabel 4. Andel af den sociale ulighed og af gennemsnittet af sygdomsbyrden som kan 
tilskrives specifikke sygdomsårsager.  
 
 Ulighed Gennemsnit 
Tobaksrygning 41,6 16,4 
Alkohol 14,0 12,1 
Fysisk inaktivitet 12,2 6,6 
Overvægt + fedme 7,3 2,5 
Kost (Frugt og grønt � mættet fedt �) 4,7 4,0 
Kolesterol 3,4 1,4 
Psykosocialt arbejdsmiljø 18,4 3,0 

 
 

Tobakkens rolle som årsag til dagens ulighed i sygdomsbyrde er nærmest 
overvældende. Men også alkohol spiller en vigtig rolle, trods det at konsumptionen ikke 
er ulige fordelt. Fysisk inaktivitet og overvægt spiller en meget betydelig og voksende 
rolle. Nogle faktorer i arbejdsmiljøet – særligt ergonomiske og psykosociale 
eksponeringer bidrager meget væsentligt. Her har vi beregnet betydningen af lav 
indflydelse og små udviklingsmuligheder i arbejdet. Ligesom ved diagnoserne i tabel 2 
kan man konstatere, at en betydeligt større andel af uligheden end gennemsnittet kan 
tilskrives nogle få årsager. Psykosocialt arbejdsmiljø befinder sig længere tilbage i 
årsagskæden end f.eks. rygning og fysisk inaktivitet og det betyder at indsatser på disse 
områder udover den direkte effekt også får effekt længere fremme i årsagskæden via 
rygning m.m. Vurderingen af deres kvantitative rolle for uligheden bygger på studier, 
hvor man har justeret for rygning og kan derfor ses som en undervurdering.   
 
Konklusion 7: Tobaksrygning kan forklare næsten halvdelen af dagens sociale ulighed i 
sygdomsbyrde i København. Alkohol, fysisk inaktivitet og psykosocialt arbejdsmiljø 
står for en betydelig andel af uligheden og for de to sidstnævnte er der tale om en 
voksende andel.  
 
 
8. Målgrupper ved intervention mod ulighed i sundhed – to 
strategivalg 
 
Hvis man på forhånd politisk har defineret ulighedsproblemet som et spørgsmål om 
helbredsforbedring for visse specifikke socialt udsatte grupper (jvf. afsnit 1) er 
afgørelsen om hvorvidt indsatser mod ulighed skal gøres for hele befolkningen eller for 
specifikke målgrupper givet på forhånd. Overvejelserne kan da dreje sig om efter hvilke 
kriterier disse grupper skal udvælges. Brugen af medicinske kriterier (f.eks. 
sindslidende, misbrugere) kan her blive lidt misvisende i forhold til målet om at 
mindske den sociale ulighed, fordi det da mere handler om at mindske sociale 
konsekvenser end at mindske socialt bestemte årsager til sygdom.  
 
Hvis målet i stedet er at påvirke gradienten bliver det et mere kompliceret spørgsmål. 
Hvornår er det relevant at rette indsatsen mod hele befolkningen? Hvornår bør det ske 
mod en vis del af befolkningen - f.eks. den halvdel med den korteste uddannelse?  Hvad 
vil indsatser mod de socialt udsatte indebære? 
  
Kvantificerer man uligheden i sundhed som al den sygelighed der ligger over den 
forekomst som findes blandt de mest veluddannede 20 % (dvs. dem med 15 år eller 
mere i figur 1) kan man konstatere følgende: Hvis man reducerer sygeligheden med 
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10 % i alle uddannelsesgrupper mindsker man også uligheden med 10 % også selvom 
uligheden da skal ses i relation til en endnu mere rask referencegruppe. Hvis man 
fokuserer på at forbedre helbredsforholdene med 10 % for de 50 % af befolkningen, 
som ikke har kort uddannelse vil det reducere uligheden med noget mindre - 7,5 %. 
Vælger man at fokusere på den femtedel med den korteste uddannelse (under 10 år), 
skal man reducere deres sygelighed med over 22 % for at få en reduktion på 7,5 % af 
gradienten. Indsatser for en mindre gruppe med den korteste uddannelse har således 
trods den høje sygelighed i denne gruppe ret svag effekt på gradienten.  
 
I den epidemiologiske diskussion om forebyggelsesstrategier taler man ofte om valget 
mellem befolkningsstrategi og individuel højrisikostrategi (18):  
 
- Befolkningsstrategi indebærer at eksponeringsforholdene i hele befolkningen 

påvirkes. Dermed påvirkes eksponeringsforhold hos alle individer uanset deres 
individuelle risiko. Afgrænsninger til særligt demografisk definerede målgrupper 
f.eks. børn og ældre regnes også med her.  

 
- Individuel højrisikostrategi indebærer at man finder de individer som har særlig høj 

risiko for sygdom baseret på information om sundhedsadfærd, klinisk undersøgelse, 
tidligere sygdom mm. Disse individers risiko nedbringes med rådgivning, 
behandling etc.    

 
Argumenterne for befolkningsstrategien er, at for en enkelt given årsag finder man 
størstedelen af sygdomstilfælde i befolkningen blandt dem som kun har en let til 
moderat risikoforhøjelse. Individstrategien er relevant for de individer, som har en 
risikoforhøjelse, men den bidrager ikke meget til at reducere den samlede sygelighed i 
befolkningen. Nyere forskning på hjertekarområdet har dog peget på, at hvis flere 
samvirkende risikofaktorer bringes ind i billedet, finder man at størstedelen af 
sygdomstilfældene optræder blandt dem som har høj risiko ift. mindst en af flere 
årsager (18). Således finder man f.eks. at 80-90 % af dødsfald ved iskæmisk 
hjertesygdom optræder blandt personer, som har mindst én af de fem traditionelle 
risikofaktorer: højt blodtryk, højt serum-kolesterol, rygning, diabetes eller tidligere 
hjertesygdom. Fænomenet er udløst af den ophobning og interaktion mellem 
eksponeringer som diskuteredes i foregående afsnit. Dette forhold betyder altså, at en 
højrisikostrategi kan have stor effekt på befolkningsniveau, men det forudsætter at man 
inddrager flere risikofaktorer samtidig og vurderer individets absolutte risiko udfra 
denne kombination. F.eks. kan det være relevant medikamentelt at sænke 
blodfedtniveauer, som ikke er særligt høje, hvis individet samtidig har andre 
risikofaktorer (f.eks. rygning og diabetes) og dermed en høj absolutrisiko. Samme 
argumentation føres for andre sygdomme med flere kendte interagerende årsager. Det 
afgørende bliver da, om de kan påvirkes med rimelig effektivitet – som det nu er 
tilfældet på hjertekarområdet      
 
I et ulighedsperspektiv bliver dette relevant på grund af den voksende tendens til 
ophobning af mange samvirkende risikofaktorer hos grupper med fælles sociale 
baggrundsforhold. Som nævnt i afsnit 6 vil f.eks. en intervention i den primære 
sundhedstjeneste for højrisikopatienter med samme effekt på flere af risikofaktorerne i 
alle socialgrupper medføre dramatiske reduktioner af uligheden.  
 
Et regneeksempel: En højrisiko intervention mod fire risikofaktorer for hjertedød, som 
indebærer at forekomsten af højrisiko-individer reduceres fra 20 % til 15 % blandt kort 
uddannede og fra 10 % til 5 % blandt højt uddannede for alle fire risikofaktorer, vil 
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mindske uligheden i hjertedød med over 60 %. Selv i en situation hvor interventionen 
er betydeligt mindre effektiv i de lavere socialgrupper og man kun reducerer 
eksponeringen fra 20 % til 18 % i denne halvdel af befolkningen, vil man opnå en 
reduktion af uligheden på knapt 10 %. Læren af dette er, at kravet om at interventionen 
skal påvirke eksponeringen relativt mere i de lavere socialgrupper ikke er altafgørende 
for effekten på uligheden.      
  
Det andet spørgsmål handler, som tidligere berørt, om hvorvidt indsatser mod den 
sociale gradient i sundhed, som går gennem hele befolkningen, skal prioriteres, eller om 
man skal fokusere på indsatser, som forsøger at forbedre sundhedsforholdene blandt 
særligt udsatte grupper. Umiddelbart kan de to spørgsmål se ud til at være nært 
beslægtede i den forstand, at vælger man indsatser mod gradienten kan det lyde mest 
rimeligt at anvende en befolkningsstrategi og vælger man indsatser for de mest udsatte 
grupper kan det lyde som om man allerede har valgt en individuel højrisikostrategi. 
Men diskussionen tidligere i dette afsnit og indsigten fra modellen i afsnit 4 om 
betydningen af differentielle konsekvenser af sygdom peger dog på, at alle fire 
kombinationer i nedenstående tabel er relevante – også i en kommunal sammenhæng.    
 

 Hele befolkningen 
 

Individer med høj 
absolut risiko  

Gradienten (1) Universelle strategier for 
reduktion af eksponering for 
sygdomsårsager i hele befolkningen   
 

(3) Højrisikostrategi for individer 
med høj absolut risiko    

Udsatte grupper  (2) Universelle strategier mod meget 
skævt fordelte sociale årsager f.eks. 
fattigdom, marginalisering.  
  

(4) Patientrettet strategi med fokus 
på reduktion af sociale konsekvenser  

 
De fire kombinationer er alle relevante for indsatser mod ulighed i sundhed  
 
1. Uanset fordelingen af de aktuelle årsager vil universelle strategier som reducerer 

eksponeringen bredt over befolkningen som f.eks. prispolitik, regler for rygning i 
offentlige lokaler, oplysningskampagner og begrænsning af adgang til 
afhængigheds-skabende stoffer mindske den sociale ulighed. Indsatser for bedre 
fysisk miljø er andre eksempel. 

 
2. Nogle af de 11 eksponeringer er meget skævt fordelt i befolkningen. Problematiske 

opvækstforhold, marginalisering, lav indkomst og problematisk socialt boligmiljø 
tilhører denne gruppe. Mange af social- og sundhedspolitikkens universelle 
indsatser har den effekt at de reducerer forekomsten af netop disse faktorer. 
Sundhedsplejerskernes indsatser som også når de særligt udsatte familier, 
integrationspolitik som forebygger marginalisering og en boligpolitik med blanding 
af ejerskabsformer som forebygger ghettodannelse er eksempler.  

 
3. Individuel højrisikostrategi for borgere og patienter med høj absolut risiko kan på 

grund af ophobning og synergi mellem årsager have effekt på befolkningsniveau - 
og på ulighedsgradienten. Screening, rådgivning og behandling hos de 
praktiserende læger mod risikofaktorer for hjertekarsygdom og alkoholskader er 
eksempler. 

 
4. Socialt udsatte er udsat for både sociale årsager til og konsekvenser af sygdom. 

Indsatser for at bryde den onde cirkel hvor f.eks. kort overvægt �  depression �  
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arbejdsløshed � fysisk inaktivitet � overvægt vil ofte bedre kunne brydes, hvis 
man begynder med rehabiliterende indsatser mod de sociale konsekvenser – dvs. 
mod arbejdsløsheden end med forebyggende rådgivning om årsager – dvs. mod 
overvægten.  

 
Konklusion 8: De fire kombinationer af befolknings- vs. individstrategi kombineret 
med målsætninger om at påvirke gradient vs. udsatte grupper giver alle relevante 
forslag for en kommunal sundhedspolitik mod ulighed.  
 
 
9. De forebyggende indsatsers effekt – også mod ulighed i sundhed  
 
I den medicinske og kliniske litteratur råder med god grund strenge kriterier for, 
hvornår man kan betegne en indsats som havende evidensbaseret effekt. I princippet 
skal der være gennemført randomiserede kontrollerede studier for at opnå det som 
kaldes evidensstyrke I. På mange politikområder er det ikke muligt og valget står da 
mellem at gøre ingenting eller at bruge videnskabelige resultater fra kontrollerede 
interventionsstudier eller observationelle epidemiologiske studier (evidensstyrke II). I 
den følgende oversigt (afsnit 9.1-9.7) er resultater fra den sidstnævnte type af studier 
medtaget.  
 
Desuden behandler eksisterende oversigter kun meget sjældent viden om hvorvidt 
effekten af indsatsen afhænger af befolkningens uddannelse og sociale forhold i øvrigt 
(22,23). Mange interventionsprojekter er gennemført i forhold til socialt udsatte 
grupper og udmærket evalueret, men de er ofte udført i England og USA. Denne type 
interventioner er meget kontekstafhængige og de aktuelle målgrupper adskiller sig 
etnisk, kulturelt og socialt meget fra de aktuelle danske befolkningsgrupper. Flere 
oversigter har dog forsøgt at fremhæve de indsatser, hvor der findes god grund til at 
hævde at de er effektive i en normal heterogen befolkning og at de nok ikke er mindre 
effektive i forhold til mennesker i lavere socialgrupper (15).  
 
Spørgsmålet om differentielle effekter er komplekst og nedenstående figur (figur 5) kan 
måske hjælpe til at holde tre vigtige stadier i processen adskilt.  

 
Figur 5: Effektivitet i forhold til ulighed i sundhed: Distinktionen mellem differentiel 
implementering, differentiel effektivitet og differentiel sårbarhed.   
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Et eksempel: Vi forestiller os et sundhedspolitisk program med det formål at få 
praktiserende læger til at udføre en forebyggende indsats i form af kort rådgivning om 
rygning. Det bliver da først et spørgsmål om, i hvilken udstrækning dette faktisk 
implementeres, dvs. om alle læger udfører samtalen med alle de patienter som behøver 
den. Ofte vil der måske være underbemanding i visse bydele, eller der vil være en del 
læger, der ikke udfører opgaven og dermed en del af befolkningen, som ikke nås af den 
aktuelle forebyggelsesindsats. Afgørende for uligheden er, i hvilken udstrækning brug 
af indsatsen er socialt skævt fordelt – man kan da tale om differentiel implementering. 
Næste spørgsmål er, om effekten af den korte rådgivning (indsatsen) på 
sygdomsårsagen (rygning) er den samme i forskellige sociale grupper, eller om nogle 
grupper i højere grad tager rådgivningen til sig og forandrer sin sundhedsadfærd. Man 
vil da kunne tale om differentiel effektivitet. Endelig vil effekten af en given forandring 
af eksponering for en sygdomsårsag være afhængig af tilstedeværelsen af andre årsager 
(se afsnit 6). Her taler man om differentiel sårbarhed.   
    
I resten af dette afsnit præsenteres korte sammenfatninger af den eksisterende viden om 
effektive indsatser set i et ulighedsperspektiv. Det baserer sig hovedsageligt på 
referencerne 9,14-17 og 19-23. 
 
 
9.1. Opvækst og uddannelse  
 
Hvis forældrene på grund af fattigdom, social marginalisering eller sygdom har færre 
ressourcer, muligheder og evner for at opfylde forældrerollen og nogle af barnets 
grundlæggende behov får det stor betydning. Her har det vist sig, at de funktioner som i 
England opfyldes af ”homevisitors” og i Danmark af sundhedsplejerskerne har en 
potentielt meget stor betydning for at bryde den sociale og sundhedsmæssige arv. Det 
handler om en lang række tiltag: vaccinationer, støtte og rådgivning til forældrene i 
deres nye rolle og hjælp til at bruge samfundets og lokalområdets støttemuligheder.   
Desuden har flere internationale evalueringer entydigt peget på at lokale 
forældregrupper kan være en glimrende måde for forældre i et lokalområde at støtte 
hinanden på. Begge typer af indsatser er effektive i et ulighedsperspektiv. Det 
afgørende for indsatsernes bidrag til mindsket ulighed i forhold til udsatte grupper er at 
programmerne dækker hele befolkningen og at der afsættes tid og ressourcer for de 
mest udsatte.   
  
Uddannelse er meget styrende for i hvilken grad man i et livsforløb bliver eksponeret 
for de medierende årsager i afsnit 4. Indsatser på uddannelsesområdet er derfor en af de 
vigtigste langsigtede indsatser som kan mindske ulighed i sundhed. Det rejser 
spørgsmålet om, hvad der er afgørende for hvilken uddannelse mennesker får. 
Individuelle biologiske, psykologiske og intellektuelle forudsætninger sammen med 
den sociale arv fra familien og etnisk baggrund er afgørende. Den sociale arv er den 
mekanisme, som overfører forældrenes økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer til 
børnene og dermed påvirker bl.a. deres uddannelse og dermed deres helbred senere i 
livet. Det er dermed også den mekanisme, som overfører den sociale ulighed i helbred 
fra generation til generation. Men adgangen til og kvaliteten af uddannelsessystemet 
inklusive daginstitutioner, folkeskole, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser m.m. 
kan i høj grad påvirke individets udannelsesmuligheder og modificere effekten af den 
sociale arv.   
 
Daginstitutioner: Pædagogiske programmer som fremmer børnenes selvstændighed og 
motivation til at lære, programmer som træner børnenes sociale og emotionelle 
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færdigheder og dermed personalets kvalifikationsniveau er tre kvaliteter, som har vist 
sig afgørende for børnenes psykiske helbred og for at bryde den sociale arv. Personalet 
ser ofte tidlige adfærdsmæssige tegn til børns sociale udsathed. Der findes værktøjer 
med hvilke man på daginstitutionerne kan kompensere mange af de ressourcemangler 
som eksisterer i hjemmet. Selvom værktøjerne er kendte og kompetencen findes er det 
ikke altid at hverdagen på daginstitutionerne lever op til dette. Ikke mindst i socialt 
udsatte boligområder kan op mod 50 % af børnene have særlige behov.      
  
Skoler: Et sundhedsfremmende skolemiljø er et miljø, hvor lærerne giver eleverne 
tydelige instruktioner og krav, hvor børnene får tydelige tilbagemeldinger om deres 
præstationer og hvor der findes høje forventninger til eleverne. Et sådant arbejdsmiljø i 
skolen giver ikke kun gode præstationer men fremmer også elevernes psykiske 
sundhed. For at bryde den sociale arv er det desuden vigtigt at skolen formår at gøre 
oplevelsen af skolen og skolearbejdets meningsfuldhed uafhængig af hjemmets 
opbakning. Desuden er det vigtigt at lærerne har kompetence til at differentiere kravene 
til eleverne, og til at udfordre eleverne fagligt i forlængelse af egne ressourcer. Socialt 
udsatte elever skal involveres i sociale og faglige aktiviteter. Det er sjældent at socialt 
udsatte børn får de samme krav og udfordringer hjemme og i skolen. Derfor skal skolen 
være meget tydelig i sin formidling af skolens krav og det meningsfulde i kravene.  
 
For de unge som ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen bliver 
adgangen til og rummeligheden i ungdomsuddannelserne og praktikpladser særlig 
vigtig, for der er ingen gruppe, som har så dårlige helbredsudsigter i livet som de børn 
som forlader folkeskolen uden fortsat uddannelse. Skolens rolle kan virke 
sundhedspolitisk noget perifer men hvis der er fokus på at mindske uligheden er 
skolens kernevirksomhed og rolle helt central.  
 
Skolen har også betydning i den forstand at visse typer af sundhedsadfærd er meget 
stærkt påvirket af klassekammeraternes adfærd. Det gælder særligt rygevaner og brug 
af rusmidler som alkohol og euforiserende stoffer. Det betyder, at skolens normer og 
indsatser på de områder får særlig stor betydning og det er en effekt som er uafhængig 
af børnenes baggrund. For fysisk aktivitet og kost har klassen vist sig mindre vigtig, 
men her har skolen, som vi skal se, andre muligheder. 
 
 
9.2. Fysisk og socialt boligmiljø 
 
Nyere forskning har peget på effekten af ressourcefattigdom og social fragmentering i 
boligområder. Effekterne er ikke stærke men de er socialt meget skævt fordelt samtidig 
med at de potentielt rammer store befolkningsgrupper. Det peger på det faktum, at 
segregation, dvs. tendens til at mennesker med forskellig social, økonomisk og etnisk 
baggrund bor adskilt i separate områder, i sig selv er en bidragende årsag til sygdom. At 
arbejde for en blandet befolkningssammensætning og for forbedring af den sociale 
struktur (netværk, støtte, social kapital) i eksisterende områder er således indsatser, som 
kan bidrage til mindsket ulighed hvis de fokuseres til ressourcefattige områder 
 
Samtidig med at luftforureninger er blevet reduceret over en lang årrække, har ny 
forskning peget på at effekterne af bl.a. partikler fra motorkøretøjer er betydeligt 
farligere end tidligere antaget. I hvor høj grad forureninger bidrager til social ulighed i 
sundhed er uklart, men det er i denne forbindelse et observandum, at lungekræft og 
KOL giver meget store bidrag til uligheden. For et boligområdebaseret program mod 
ulighed i sundhed er der således gode grunde til at have fokus også på dette område.    
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9.3 Ergonomisk og psykosocialt arbejdsmiljø 
 
Arbejdsmiljøområdet er et eksempel på hvordan en voksende forskning, hånd i hånd 
med energiske og kompetente aktører samt en effektiv lovgivning, har kunnet mindske 
forekomsten af en lang række meget ulighedsskabende eksponeringer. Tidligere tiders 
fysiske og kemiske risikofaktorer findes stadig og er meget skævt fordelt men deres 
andel af sygdomsbyrden er mindsket dramatisk. For to af de største diagnoser i dagens 
sygdomsbyrderegnskab - hjertekarsygdomme og depressioner - har manglende 
indflydelse og manglende muligheder for udvikling i arbejdet som sagt vist sig at 
bidrage væsentligt til ulighed i disse sygdommes forekomst. Kombinationen med 
voksende emotionelle og kognitive krav i arbejdslivet kan forstærke disse 
eksponeringer men disse krav har slet ikke samme skæve fordeling som de andre 
faktorer. Utrygge ansættelsesforhold og pressende kombinationer af husarbejde og 
lønarbejde, som udelukker hviletid, er to andre forhold af betydning. I særdeleshed den 
førstnævnte har betydning for ulighed. Arbejdsulykker er også meget skævt fordelt i 
befolkningen. Alle indsatser for en fortsat mindskning på det område vil også bidrage 
til mindskning af uligheden. Stillesiddende arbejde er meget udbredt og indsatser på 
arbejdspladsen for at skabe bedre adgang til fysisk aktivitet i arbejdstiden har vist sig 
effektive. Muligheder for at udnytte tilbud om fysisk aktivitet i arbejdstiden findes dog 
i første omgang blandt mennesker med friere og mere kvalificerede job. Ergonomiske 
eksponeringer med tunge løft, gentagne bevægelser i ubekvemme stillinger m.m. er 
også socialt meget skævt fordelt.              
 
Mens indsatserne mod fysiske og kemiske helbredsrisici i arbejdet kom relativt hurtigt 
efter at viden om deres effekter voksede frem har det været vanskeligere på det 
ergonomiske og især på det psykosociale område. En årsag til dette kan være at 
monitoreringen af indsatserne og deres effekt er vanskeligere. Helbredseffekterne af de 
moderne psykosociale og ergonomiske forhold er af en sådan karakter, at de kun delvist 
(bl.a. hjertekarsygdomme) dukker op i registre over dødsårsager, cancertilfælde, 
indlæggelser m.m., registre som i øvrigt bruges til monitorering af folkesundheden og 
dens fordeling. Sygefravær kan her være interessant som en relativ følsom indikator, 
som om end det ikke er et entydigt mål for helbredsforhold afspejler hvordan 
mennesker vurderer eget helbred i lyset af de krav det aktuelle arbejde stiller.  
 
En løbende registrering af sygefravær på arbejdspladsniveau kan således være et vigtigt 
bidrag til en bedre monitorering og et instrument til at lokalisere de arbejdspladser som 
har problemer. Erfaringer fra bl.a. Sverige har givet anledning til overvejelser om, 
hvorvidt de incitamenter som arbejdsgivere og arbejdstagere har for en forbedring af 
arbejdsmiljø er tilstrækkelige. I en situation med høj beskæftigelse bliver sygefravær og 
andre symptomer på manglende helbredsrelateret arbejdsevne i befolkningen en vigtig 
hindring for fortsat økonomisk vækst (se pil V i figur 3). Relationen mellem indkomst 
og helbred er således dobbeltrettet ikke kun på individniveau men også på 
samfundsniveau.  
 
9.4 Marginalisering og indkomst 
 
Langvarig arbejdsløshed har negative psykiske og somatiske helbredseffekter i 
særdeleshed i kombination med økonomisk stress. Aktive indsatser for beskæftigelse 
har positive helbredseffekter i særdeleshed hvis de leder til mere fast arbejde og støtte 
til etablering for selvstændige. Arbejdsmarkedsuddannelser og fleksjob og andre 
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initiativer som støtter beskæftigelsen af mennesker med nedsat arbejdsevne er vigtige 
instrumenter både i forebyggelse og rehabiliteringsforløb. Kommunens indsatser for 
beskæftigelse, integration og økonomisk tryghed er afgørende. Meget aktive indsatser 
for at få unge og indvandrere i beskæftigelse må prioriteres. I særdeleshed unge som 
afslutter skolen uden gymnasium er som sagt i en særlig risikozone, som kan få 
helbredskonsekvenser langt frem i livet. De observationelle studier af årsager til 
ulighed i sundhed peger entydigt på den store rolle som kort uddannelse og tidlige 
problemer på arbejdsmarkedet får for helbredet og for ulighed i sundhed. Der findes 
ikke gode evalueringer som påviser særlig stærke eller svage helbredseffekter af 
arbejdsmarkeds interventioner på udsatte gruppers helbred men langvarig arbejdsløshed 
og manglende integration er socialt skævt fordelt i en sådan grad at enhver indsats som 
kan reducere problemet vil bidrage til reduktion af uligheden.  
   
Der er en stærk relation mellem indkomst og helbred over hele indkomstskalaen men 
relationen er som nævnt kurvelineær, således at effekten aftager med stigende 
indkomst. Denne association skabes bl.a. af en dobbeltrettet årsagsrelation mellem 
indkomst og helbred. Lav indkomst har effekt på helbredet og langvarig sygdom 
påvirker trods gode forsikringsordninger indkomsten. Særligt velunderbygget er viden 
om fattigdommens effekter på børns helbred - som børn - og senere som voksne. 
Danmark har i et internationalt perspektiv en meget lav børnefattigdom og det har 
utvivlsomt været et vigtigt bidrag til reduktion af ulighed i sundhed. Området er således 
også sundhedspolitisk vigtigt at bevogte. Regler og praksis på kontanthjælpsområdet er 
helt afgørende. Et andet helbredsmæssigt vigtigt forhold er at mange sygdomme - 
særligt de psykiske - er påvirkelige af individets sociale og økonomiske situation (pil V 
i figur 3) og at beskæftigelsespolitik og socialforsikringer derfor bliver vigtige for 
rehabiliteringens indflydelse på ulighed i sundhed.  
 
Forskningen om psykosociale forholds betydning for menneskers helbred har udviklet 
sig på flere områder og kan i dag identificere mekanismer inden for arbejdsmiljø, 
boligmiljø og sociale relationer. Gennem de senere år er der fremkommet studier, som 
taler for at diskriminering i samfundet er en anden sådan mekanisme. Der findes ikke 
meget dansk empiri på området men der er god anledning til at have fokus på dette 
område også udfra sundhedspolitiske perspektiver.   
 
 
9.5 Tobak og alkohol 
 
Tobaksrygning er uden tvivl den enkeltstående eksponering som er ansvarlig for den 
største andel af den sociale ulighed i dagens sygdomsbyrde (tabel 4). Dens rolle er 
langsomt aftagende men den vil spille en dominerende rolle i mange år fremover. Der 
er ingen tvivl om at nogle af de mest effektive indsatser mod tobaksrygning inkl. de 
indsatser som har stor effekt på uligheden ligger i hænderne på staten – beskatning og 
dermed prisudvikling og lovgivning mod rygning i offentlige lokaler, reklame, salg til 
mindreårige etc. Disse indsatser er også vigtige for effektiviteten af de indsatser som 
kan gøres lokalt.  Kommunens indsatser for at påvirke den statslige politik på området 
er derfor et vigtigt sundhedspolitisk aktionspunkt for kommunerne. Voksende evidens 
påviser den vigtige rolle som sundhedstjenesten har, både indsatser med kort 
rådgivning om rygestop hos de praktiserende læger, hospitalspersonale og 
sundhedsplejersker og indsatser med henvisning til mere intensive rygestopkurser. 
Både kort rådgivning alene og i kombination med mere intensiv støtte til rygeophør og 
farmakoterapi med nikotinerstatningsmidler har vist sig særdeles effektivt også overfor 
socialt udsatte grupper. Sundhedssektoren og kommunen kan i stigende udstrækning 
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målrette disse effektive indsatser mod individer med lav uddannelse, arbejdsløshed, 
presset økonomi og indvandrerbaggrund.  Kommunen har også store muligheder med 
effektiv rygepolitik på skoler og andre kommunale institutioner, tilsyn af rygeforbud i 
offentlige lokaler og forbud mod salg af alkohol og tobak til mindreårige.  
 
Forebyggende alkoholindsatser er ikke blevet evalueret i lige så høj grad som indsatser 
mod tobaksrygning og eksponeringen for storforbrug af alkohol er ikke socialt skævt 
fordelt som tobak, overvægt mm (se tabel 3). Alligevel spiller, som tidligere nævnt, 
indsatser mod storforbrug af alkohol og de unges brug af rusmidler en stor rolle for 
reduktion af ulighed i sundhed. Igen er prispolitik og lovgivning mod salg og servering 
til mindreårige effektive indsatser i statens hænder. Kommunen har dog også effektive 
instrumenter til sin rådighed i form af sin kontrol med serveringstilladelser, muligheder 
for at påvirke uddannelse af serveringspersonale og tilsyn med at servering ikke sker til 
mindreårige og berusede personer. Sekundær prævention i sundhedssektoren kan 
forbedres, både i form af bedre observans på tidlige tegn til misbrug og afhængighed og 
i form af kortere rådgivningsforløb med nogle få besøg hos praktiserende læger. Alle 
disse indsatser har vist sig at være effektive også blandt socialt udsatte grupper.  
Ligesom for tobakkens vedkommende er tidlig debut en vigtig risikofaktor for senere 
misbrug og sygdomskonsekvenser. København har et meget højt niveau på brug af 
rusmidler blandt helt unge.     
 
 
9.6 Kost og fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet er en meget vigtig indsats for at forebygge overvægt og en lang række 
andre sygdomme, og der er ved at udvikle sig en voksende social gradient på dette 
område, som uden indsatser vil bidrage til at øge uligheden i sygdomsbyrden fremover.  
 
Kommunale indsatser på transportområdet for at fremme cykling og gang samt let 
adgang til grønne områder og idrætsfaciliteter nær boligen er effektive og kan i øget 
udstrækning rettes mod de bydele, som har den største andel af lavt uddannede og 
arbejdsløse. Skolen har også en vigtig rolle gennem sine muligheder ved at indføre 
fysisk aktivitet i skemalægningen, en indsats som vil nå alle børn. Indsatser for at 
stimulere gruppebaseret fysisk aktivitet med socialt indslag som bl.a. stavgang for 
ældre har også vist sig effektive. Kort rådgivning i sundhedstjenesten har i nogle studier 
vist sig at være effektivt og at nå bredt ud i befolkningen. Der er ikke megen evidens 
for, hvilke af disse metoder der bedst når de lavt uddannede og socialt udsatte grupper. 
Man må derfor først og fremmest bruge de metoder, som har vist sig generelt effektive i 
boligområder og på arbejdspladser, hvor mennesker med lav uddannelse og socialt 
udsatte i særlig grad findes. Der er således et stort behov dels for evalueringer med 
dette særlige ulighedsperspektiv og dels for innovative forsøg på området. Det vil være 
særligt vigtig at rette disse indsatser mod meget udsatte grupper som f.eks. muslimske 
kvinder, socialt udsatte børn m.m.  
 
At øge tilgængeligheden til frugt og grøntsager og at mindske tilgængeligheden til 
mindre sunde fødevarer med stort indhold af fedt og/eller sukker er effektive 
instrumenter. To indsatser har internationalt vist sig effektive: Skolen kan være 
omhyggelig med at mindske adgangen til denne type af usunde fødevarer i automater 
m.m. og man kan prøve at fremme udbudet af frugt og grønt i lokale butikker i de 
udsatte områder. Skolens rolle har også, ligesom indenfor fysisk aktivitet, vist sig 
afgørende med dens muligheder for at påvirke børnenes viden om og praktiske 
færdigheder i at lave sund mad. Denne type af indsatser kan udvikles i socialt udsatte 
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bydele og områder. Generelt må man dog sige, at der råder stor usikkerhed om hvordan 
man mere effektivt skal påvirke kostvanerne, i særdeleshed i socialt udsatte grupper, 
blandt enlige mænd uden for arbejdsmarkedet og lavt uddannede.  
 
 
9.7 Sundhedstjenesten 
 
I et globalt perspektiv er en af de vigtigste årsager til ulighed i sundhed økonomiske og 
andre hindringer for adgang til effektiv forebyggelse og behandling i sundhedsvæsenet. 
I Danmark er patienternes direkte udgifter begrænset til lægemidler, fysioterapi og 
psykoterapi samt til tandlægebehandling. Undersøgelser af den sociale ulighed i 
udnyttelse af det danske sundhedsvæsen taler for, at udnyttelse af den primære 
sundhedstjeneste og sygehusene sker efter behov upåvirket af sociale og økonomiske 
faktorer. Der er derimod blandt mennesker med lavere uddannelse og indkomster en 
lavere udnyttelse af praktiserende speciallæger og de nævnte afgiftsbelagte ydelser. 
Også deltagelse i screeningsprogrammer for kræft, blodtryk og blodfedt er betydeligt 
lavere hos de socialgrupper, som har den største sygelighed.  
 
Der er fire aspekter ved sundhedsvæsenets rolle som er vigtige for systemets potentielt 
meget vigtige rolle i indsatser mod ulighed i sundhed: 
 
- Ressourceallokering og bemanding i den primære sundhedstjeneste skal modsvare 

de lokale geografiske variationer i behov. Tendenser til ubemandede 
almenpraksisser i visse udsatte bydele er her et problem. 

 
- Tidligere afsnit har peget på de potentielle muligheder som ligger i at de 

praktiserende læger og andet sundhedspersonale giver relativt enkle råd og 
støttende forløb mod rygning, storforbrug af alkohol, usund kost og fysisk 
inaktivitet. I og med at primærsektoren har regelmæssig kontakt med en meget stor 
del af befolkningen inkl. de socialt udsatte er der her et stort potentiale.  

  
- Da hjertekarsygdomme udgør en vigtig del af uligheden i sygdomsbyrden og da der 

i dag findes meget effektiv forebyggende behandling mod bl.a. forhøjet blodtryk og 
kolesterol er der god anledning til aktivt opsøgende og behandlende indsatser 
baseret på individers absolutte risiko (se afsnit 6). 

 
- Opsøgende, støttende og rådgivende indsatser til børnefamilier og ældre af den type 

som i dag udføres af sundhedsplejersker og andre sundhedsfaglige personer er 
effektive, men det er nødvendigt at de når ud til hele befolkningen for at deres 
potentiale mod uligheden skal kunne udfoldes.         

 
Konklusion 9: Med strenge kriterier for eksperimentel evidens råder der stor 
usikkerhed om, hvilken effekt mange forebyggende indsatser har generelt og i 
særdeleshed i forhold til forskellige sociale grupper. Med tanke på de meget store 
vanskeligheder der er med at tilvejebringe denne type af evidens er det rimeligt at 
anvende andre typer af kriterier inkl. observationelle studier. En bred vifte af 
internationale erfaringer (15) forsyner os da med en liste over indsatser som formentlig 
er effektive. Rettes de i højere grad mod kort uddannede og/eller socialt udsatte grupper 
er der god grund til at forvente en positiv effekt på uligheden også selvom effektiviteten 
er lidt lavere for disse grupper.  
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10. At målrette indsatsen mod et boligområde 
 
Med områdedata fra Københavns Kommune kan man på karréniveau2 skabe tre 
indikatorer på befolkningens helbred: andel som var været indlagt på sygehus i løbet af 
et år, andel som har modtaget sygedagpenge dvs. har haft sygefravær i mere end 2 uger, 
og andel med førtidspension. Vi har anvendt et gennemsnit for 2001-03 for alle tre 
variabler. Et enkelt helbredsmål er skabt med summen af disse tre variabler. Det 
indebærer at individer som opfylder to af kriterierne regnes dobbelt, men de 
repræsenterer samtidig en større sygdomsbyrde.   
 
En enkelt deskriptiv analyse opdelt på boligens ejerskabsforhold og karréens 
befolkningsstruktur efter de to egenskaber som har størst effekt er vist i tabel 5. Takket 
være en tydelig blanding af ejerskabsformer bor kun godt halvdelen af befolkningen i 
karréer hvor én type af ejerskab dominerer, dvs. udgør mere end 75 %. Tabellen viser 
sygeligheden i disse ejerskabsmæssigt ret homogene karréer opdelt efter 
uddannelsesniveau (den tredjedel af karréerne som har flest med kort uddannelse vs. 
øvrige karréer) og efter etnisk fordeling (den tredjedel af karréerne som har flest 
indvandrere vs. øvrige karréer).  
 
Når man længst nede til højre i tabel 5 i parentesen ser at kun 50,2 % af befolkningen er 
med i tabellen er det fordi de øvrige bor i mere blandede karréer.  

 
Tabel 5. Helbredsmål (andel med indlæggelse, sygedagpenge og/eller førtidspension) for 
befolkningen opdelt efter boligens ejerforhold (>75 % indbyggere med den angivne 
ejerskabsform) og karréens befolkningsstruktur med hensyn til uddannelse og etnicitet. 
Københavns Kommune 2001-03. 25-64 år. (I parentes befolkningens andel i procent af 
totalbefolkningen)   

 
 Uddannelsesniveau: Etnisk fordeling:  
 Høj andel med 

kort uddannelse 
Øvrige  
Karréer 

Høj andel 
indvandrere 

Øvrige  
karréer 

 
 
Total  

Almennyttig bolig  39,5  (12,0) 29,5  (1,3) 38,3 (11,3) 37,1   (2,0) 38,2 (13,4) 
Privat udlejning 35,5   (3,5) 20,5  (5,3) 29,8  (3,5) 23,8   (5,3) 26,0  (8,8) 
Andelsbolig 34,9   (6,5) 23,6 (10,4) 34,4  (6,0)  24,3 (10,9) 27,7 (16,9) 
Ejerbolig 28,4   (1,1) 20,7  (9,0) 22,2  (2,2)  21,4   (7,9) 21,6 (10,1) 
Total 35,8  (23,9) 22,5 (26,3) 32,6 (23,1)  23,5  (27,2)   27,2 (50,2) 

  
 

Man ser her først i kolonnen til højre at der er en meget stor helbredsforskel afhængig 
af karréens dominerende ejerskabsform fra 38,2 i de karréer hvor almennyttige boliger 
dominerer til 21,6 hvor ejerboliger dominerer. Der er også forskelle inden for samme 
boligform afhængigt af uddannelsesniveau og etnicitet. De fleste af de som bor i 
almennyttige boliger har kort uddannelse, men der findes mindre områder med 
almennyttige boliger hvor uddannelsesniveauet er noget højere og hvor 
helbredsniveauet dermed også er bedre (29,5). På samme måde har kun en lille 
minoritet af de som bor i ejerbolig kort uddannelse men der ser ud til at være en 
helbredsmæssig positiv selektion (28,4). I almennyttige boliger og ejerboliger gør det 
helbredsmæssigt ingen større forskel om der en stor andel indvandrere i området, men i 
karréer med mange andelsboliger er der en tredjedel hvor indvandrertætheden er relativt 

                                                 
2 Kommunen er opdelt i ca. 400 roder og et par tusind karréer.   
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høj og her ser der ud til at være en helbredsmæssigt noget tungere befolkning (34,4) 
sammenlignet med øvrige andelsboliger.  
 
Tallene i tabel 5 er påvirket af aldersstrukturen, fordi mennesker med kort uddannelse 
og dårligt helbred oftere er ældre. De er også påvirket af hinanden på den måde at 
områder med mange indvandrere også er områder med mange med kort uddannelse. De 
områder, der skal prioriteres i arbejdet mod ulighed i sundhed skal ikke prioriteres fordi 
de har en ældre befolkning, men fordi de af sociale grunde har en højere sygelighed og 
de forskellige sociale variabler skal naturligvis heller ikke regnes to gange. I en 
statistisk analyse (lineær regression) har vi derfor studeret, hvad der karakteriserer 
karréer med høj sygelighed, når man justerer for alder. Det viser sig, at en høj andel i 
almennyttige boliger, høj andel med kort uddannelse eller lav indkomst og en høj andel 
af enlige alle er associeret med høj sygelighed. En høj andel indvandrere er, når man 
har taget hensyn til de fire andre forhold, forbundet med noget lavere sygelighed. Det 
kan lyde overraskende, men er udtryk for at indvandrere ganske vist har en højere 
sygelighed end den danske befolkning, men når man sammenligner med danskfødte 
med samme kortere uddannelsesniveau, samme lavere indkomster og samme 
boligforhold, er de indvandrertætte karréer noget raskere. Dette er i overensstemmelse 
med megen forskning som har vist at indvandrere fra fjernere liggende lande ofte er et 
helbredsmæssigt positivt udvalg. Mennesker med dårligt helbred emigrerer mere 
sjældent. Af de fem variabler er det, ligesom for risikofaktorerne i tabel 3, uddannelse 
der har den kraftigste effekt.  
 
Hvis man ved hjælp af disse fem variabler beregner det forventede niveau på det 
anvendte helbredsmål får man et aldersjusteret ”helbredsindeks” med hvilket man kan 
vurdere i hvilke områder der ud fra befolkningens socioøkonomiske sammensætning 
kan forventes den højeste sygelighed. Dette helbredsindeks udviser stor spredning 
mellem roder og bydele. Hvis kommunens gennemsnit sættes til 100 bevæger indekset 
sig fra over 135 i roder med forventet størst sygelighed til 40 i de mest raske. Tal for de 
14 områder som ud fra den socioøkonomiske befolkningsstruktur forventes at have 
størst sygelighed er vist i tabel 6.  
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Tabel 6: De 14 boligområder i Københavns kommune, som ud fra den socioøkonomiske 
befolkningsstruktur forventes have det dårligste helbredsniveau. Geografisk 
sammenhængende roder inden for samme bydel er ført sammen til et område. Befolkning 
i tusinder 2006. Helbredsindeks hvor gennemsnit for Københavns Kommune =100.  

 
 Område Bydel Rode nr. Helbreds-

indeks 
(KK=100) 

Befolkning 
(000) 

Glumsøvej  Brønshøj-Husum 258 136 1,0 
Lundtoftegade Ydre Nørrebro 145 132 2,4 
Urbanplanen   Sundbyvester 339,346,350,351 132 6,8 
Druehaven mm Valby 226-228 131 3,6 
Gl. Køgevej mm  Valby 221-223 130 3,9 
Kamhusene mm Valby 230,232 128 1,5 
Kgs. Enghave Kgs. Enghave  193-195,197, 200,201,206 127 10,9 
Hovmestervej  Bispebjerg 310-312 126 4,3 
Tingbjerg, Gadelandet Brønshøj-Husum 264-67 125 9,6 
Søborghus mm  Bispebjerg 315,318 125 2,4 
Vejlands Allé mm Sundbyvester 354,357 124 3,6 
Stærevej mm Bispebjerg 287-91 123 6,6 
Ryparken mm Ydre Østerbro 320,322 121 3,2 
Bellahøj Brønshøj-Husum 284,285 120 2,9 

  
 
De har alle mindst 20 % højere sygelighed end gennemsnittet. Eksakt hvordan eventuelle 
interventionsområder skal opdeles og afgrænses bør ikke kun styres af epidemiologien 
men også af distriktsopdeling for skoler og andre institutioner, som skal medvirke i 
programmet. Disse aspekter er ikke inddraget her. 
 
Alle 14 lokaliteter er karakteriseret ved at have en betydelig andel almennyttige boliger 
hvor sygeligheden er højere end for området som helhed. Det kan måske overraske at 
kommunale indsatsområder på det Ydre Nørrebro som Mjølnerparken (rode 157) og 
Aldersrogade (164) ikke er med blandt de 15 sygeste områder. Men både det observerede 
niveau på de tre sygelighedsvariabler og det man skulle forvente sig ud fra befolkningens 
sammensætning på de 5 socioøkonomiske variabler bringer dem betydeligt længere ned 
på listen.    
 
Analysen i tabellerne 5 og 6 er gjort for aldersgruppen 25-64 år fordi vi der har flere mål 
på helbred. Hvis man på samme måde analyserer børn (0-14 år) og forhold som 
karakteriserer områder med hyppige indlæggelser, finder man at boligernes 
ejerskabsform, andel med lav indkomst og andel af enlige er vigtige determinanter. Der 
bliver dog i denne analyse meget små tal og stor statistisk usikkerhed. For ældre over 64 
år er uddannelse, ejerskabsform, indkomst og andel af enlige afgørende – eksakt som for 
gruppen 25-64 år. Der er således ingen tungtvejende grunde til at foretage separate 
områdeprioriteringer for de forskellige aldersgrupper.   

 
Konklusion 10: Indsatser med fokus på almennyttige boliger vil uden tvivl nå en 
befolkning med meget store behov for forebyggende og rehabiliterende indsatser. Hvis 
indsatsen skal være geografisk områdebaseret vil et fokus på de 14 områder med den 
højeste forventede sygelighed være relevant. I og med at de kun omfatter 13 % af 
befolkningen skal der meget effektive interventioner til i disse områder for at opnå 
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effekt på hele gradienten. Universelle indsatser til hele befolkningen vil formentlig her 
være mere effektive (se afsnit 8). Dette begrundes i at mennesker med kort uddannelse 
og lav indkomst bor ret spredt i kommunen. Ud fra den måde de 14 områder er 
defineret på burde dog en betydelig del af de socialt udsatte grupper være bosat i disse 
14 områder.  

 
 

11. Sundhedspolitiske overvejelser  
 
For at kunne præcisere konkrete policy-anbefalinger bør de epidemiologiske 
prioriteringer og listen over effektive indsatser stilles op mod de prioriteringer og 
indsatser som allerede gøres i Københavns Kommune i dag. Det har vi ikke haft 
mulighed for ifm. denne rapport. Nogle vigtige konklusioner vil vi dog gerne fremhæve: 
 
1. Mange indsatser inden for undervisning, arbejdsmarked, boligpolitik, byfornyelse, 
miljø og trafik som i dag udføres under andre overskrifter end sundhed og ikke bevidst 
med henblik på at reducere ulighed i sundhed har dog uden tvivl afgørende betydning for 
at den sociale ulighed i sygdomsbyrden i kommunen ikke er større end den er. Den 
nuværende tydelige politiske prioritering af ulighed i sundhed kan foranledige at nogle af 
disse indsatser bør forstærkes.  
 
2. Mange indsatser som i dag gøres af sundhedspersonale inkl. sundhedsplejersker, 
praktiserende læger, forebyggende hjemmebesøgere m.fl. bidrager også meget væsentligt 
til begrænsning af den sociale ulighed i sundhed og der er voksende evidens for at disse 
indsatser er meget effektive. Det er dog ikke helt klart, i hvilken udstrækning man når 
udsatte grupper og eksakt med hvilke typer forebyggende indsatser. En tydeligere 
systematik i hvilke metoder der anvendes og hvilke grupper der nås i arbejdet vil 
formentlig kunne øge disse indsatsers bidrag til at reducere uligheden.   
 
3. Den epidemiologiske analyse i denne rapport yder støtte til allerede eksisterende 
prioriteringer i Folkesundhed København af rygning, alkohol og fysisk aktivitet. 
Folkesundhed København har i sin projektportefølje nogle indsatser som må betegnes 
som rimeligt evidensbaserede og der gøres allerede en række indsatser for at rette disse 
effektive indsatser til mennesker med kort uddannelse og social udsathed. På tre områder 
kan der findes anledning til overvejelser: a) De udvalgte målgrupper bør være større hvis 
gradienten skal påvirkes. b) Man bør på flere områder kraftigt forstærke 
”forebyggelsesdosis per indbygger” i målgruppen bl.a. ved at samle større ressourcer i et 
givet geografisk område. c) Man bør satse kraftfuldt på at kombinere indsatser på alle de 
15 årsagsområder og det kan med fordel gøres i et afgrænset geografisk område.  
 
4. Det er ikke kun praktisk men også politisk og etisk en overordentligt vanskelig opgave 
at opnå legitimitet og effektivitet i indsatser for bedre sundhedsadfærd blandt mennesker 
som lever under stærkt belastende sociale omstændigheder. Internationale erfaringer taler 
for at man kan forstærke både legitimitet og effektivitet gennem at kombinere indsatser 
inden for forskellige sektorer og administrative niveauer. Mennesker skal føle at 
samfundet ikke kun lægger ansvaret på dem men at der samtidig søges etableret støttende 
rammer på de områder individet ikke selv kan påvirke. De 15 typer af årsager til ulighed 
og de metoder med hvilke man kan påvirke dem illustrer tydeligt, hvilken bred vifte af 
forvaltninger og organisationer som kan bidrage. At samle eksisterende og kommende 
indsatser på alle disse områder og gøre det tydeligt at de alle er en del af en samlet politik 
for at mindske ulighed behøver ikke have de store budgetmæssige konsekvenser, men det 
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vil uden tvivl øge effektivitet og legitimitet i de mange indsatser FSK allerede gør mod 
ulighed i sundhed.      
 
5. Den epidemiologiske analyse taler for at universelle programmer kan have stor effekt 
på gradienten også selvom effektiviteten af indsatserne er noget lavere blandt mennesker 
med kort uddannelse. Hvis man skal prioritere, og for det fortsatte udviklingsarbejde, 
giver det dog god mening at fokusere på et mindre antal boligområder. Dels kan man 
dermed nå en betydelig del af de socialt mere udsatte grupper, som i høj grad bor i 
almennyttige boliger og dels kan en sådan indsats bidrage til udvikling af metoder for en 
flerstrenget indsats hvor flere forvaltninger koordinerer sine indsatser. Ophobning og 
synergi mellem flere årsager til ulighed i sundhed taler netop for en koordineret indsats 
rettet mod en afgrænset befolkning.   
 
6. Det er meget kompliceret administrativt og politisk at samordne sundhedspolitiske 
bidrag fra flere sektorer og den internationale erfaring taler for, at uden et stærkt politisk 
mandat er det ikke muligt at skabe en holdbar infrastruktur for en sådan sundhedspolitik. 
Det vil også bidrage meget, at der nu opstilles fælles mål og i særdeleshed, hvis der kan 
skabes en fælles politisk ledelse på tværs af forvaltninger for en sådan sundhedspolitik.   
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