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Har sociale uligheder og etiske beslutninger betydning 

for kræftpatientens sygdomsforløb? 

 

 

Social ulighed i kræftbehandling.  

Hvad kan sundhedsvæsenet gøre? 

Hvad kan du gøre? 
Jes Søgaard, Dansk Sundhedsinstitut 

DSI / VERA 

 

 



Social ulighed, mekanismer og 

forklaringer og forebyggende tiltag 

• Social ulighed 
– I kræftsygdom og  

– sundhed i det hele taget 

• Baggrund 
– Dansk kræftbehandling under pres  

– Dansk sundhedsvæsen under pres  

– Men social ulighed i sundhed koster 50 milliarder årligt! 

• Forklaringsmodeller og –hypoteser 

• Hvad kan og skal vi gøre?  Du og jeg! 

 

 

Af respekt for landets 

fremmeste forsker på 

området, venter det til 

næste indlæg 



Social ulighed i sundhed? 

Social ulighed 
• Når fordeling af et gode er 

systematisk skæv efter et socialt 
kriterium: 
1. Socio-økonomisk status 

2. Uddannelse 

3. Sociale kompetencer 

4. Socialt netværk 

5. Indkomst 

6. Status i arbejdslivet 

• Skævhedsformer 
1. Jævnt skævt 

2. Koncentration hos aller-svageste 

 

Sundhed 
• Adfærd, mestring, selvværd 

• Velvære, selvrapporteret sundhed, 
tryghed 

• Selvrapporteret helbred/sundhed 

• Nærvær af symptomer, 
funktionsindskrænkninger 

• Sygdomsdiagnose 

• Overlevelse/dødelighedsrisiko 

• Levetid og sunde leveår 

• Sociale konsekvenser af sygdom 

• Adgang til sundhedsvæsenet  

• Prognose givet sygdom 

• Oplevelser i sundhedsvæsenet 

 

Sammenhænge: Selektion og kausalitet! 
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Højtuddannede med langvarig sygdom 

har lavere risiko for at have dårligt helbred  
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Levetid med godt helbred for 30 

årige efter uddannelsestrin 
1994, 2000 og 2005 i Danmark 
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Adgang til sundhedsvæsenet: Fri/let og lige… 

• Det troede vi! Til vi lidt tilfældigt undersøgte det … 

• Systematisk skævhed i adgang til praktiserende speciallæger 

• To ph.d.’er i 2008 
– Århus: Rikke Pilegaard Hansen fandt tendens til negativ 

sammenhæng mellem social status og ventetid til kræftbehandling 
(patient, læge, system) 

– København: Jeppe Nørgaard Rasmussen så på adgang til  
• Statinterapi ved forhøjede kolesterolværdier 

• Betablokker ved forhøjet blodtryk 

• Revaskularisering ved blodprop i hjertet  

– Og så var der CanUli, som Susanne Dalton fortæller om (Eur J 
Cancer, 44(2008))  

• Beskeden respons på non-compliance med vores fremmeste 
værdi i sundhedsloven 

• Kun Kræftens Bekæmpelse … 
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Indkomstbetinget ulighed i  

selvrapporteret helbredstilstand 

Ulighed i indkomstfordeling 

Danmark 

Italien 
Tyskland 

Belgien 

Frankrig 

Østrig 

Luxembourg 

Irland 

Storbritannien 

Holland 

Portugal 

Grækenland 

Spanien 

En pointe underbygget med gamle data: 

Relativ lige indkomstfordeling betyder 

ikke nødvendigvis social lighed – f.eks. 

fordeling af det sociale gode: Et sundt liv! 

Når jeg holder foredrag i USA om dansk 

sundhedsvæsen, er en af mine pointer, at 

socialised medicine ikke nødvendigvis 

giver social lighed i sundhed – herunder 

”fri og lige adgang til sundhedsvæsenet”! 

Desværre er det de forkerte, der klapper.  



Sundhedsvæsenet under pres 

• Hele sundhedsvæsenet 
– Mange år med stram udgiftsstyring 

– Et årti med høj udgiftsvækst (3+%pa) 

– Og nu < 1%pa – det kræver igen stram udgiftsstyring 

– Vi vandt verdensmesterskabet i udgiftsstyring i 1980’rne  

– Denne gang må det ikke koste på sundhed og ulighed i sundhed.  

• Dansk kræftbehandling 
– Ikke kun høj udgiftsvækst, meget høj, dobbelt så høj som det øvrige 

– Forventningspres om at nå ’de andres overlevelse’ 

– Vi mangler dokumentation for, hvad vi har fået ud af de meget store 
investeringer 

• Generelt – igen hele sundhedsvæsenet 
– Effektiviseringspres 

– Prioritering: VI må tage os sammen. Være solidariske og prioritere! Og så 
selv betale for resten! 

– Triple Aim: Et nødvendigt nyt mind set 

 

 

 

 

 

 



Lige og fri adgang 
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The ageing 

population 

2010-

2030 

 Flere ældre 

 Tungere forsørgerbyrde (1:1→1:2½) 

 Færre skatteindtægter 

1: Demografi 



Aktivitet 2002 til 2009: Sygehuse 

Kræft og ikke-kræft 

Kilde: Analyse af aktiviteten i sygehusvæsenet - juni 2010, Indenrigs- og Sundhedsministeriet  

Psykiatri 

Væksten i sygehusproduktion for kræftpatienter har været dobbelt 

så høj som for alle andre patienter 



Aktivitet på kræftområdet 2002 til 2009: 

Sygehuse 

Kilde: Analyse af aktiviteten i sygehusvæsenet - juni 2010, Indenrigs- og Sundhedsministeriet  

• Aktivitetsvækst over de 7 år 

– 93% i alt i sygehusbehandling 

• 34% flere patienter 

• 59% dyrere behandlinger 

– 42% akutbehandling 

– 120% i planlagte behandlinger 

– 43% stationært 

– 225% ambulant behandling 

– 48% på kirurgiske aktiviteter 

– 140% på medicinske 

aktiviteter 

Væksten i sygehusproduktion for kræftpatienter har været dobbelt 

så høj som for alle andre patienter 



Dansk kræftbehandling under pres: 
Dansk kræftoverlevelse halter vedvarende bagefter 

Storm et al. A+b, 2010. Acta Oncologica 

Højere tobaks- og alkoholforbrug. Sen diagnose og behandling. Behandling/kirurgi for 

spredt. For lille diagnose- og behandlingskapacitet. 

Danmark er 
nederst med 
sort. Vi ligger 
lavest i 70% 
af kræftsyg-
dommene 

5-års overlevelse efter diagnose 

Mænd Kvinder 



Danmarks placering 

Møller H et al. British Journal of Cancer. 2009;101, S110–4 

Dansk kræftsygdomsoverlevelse ligger også i det røde felt 

sammenlignet med resten af Europa  

1-års overlevelse efter diagnose 



Prioritering, social ulighed og solidaritet – 

sjove størrelser 

• Udgifter til sygehusmedicin er 
femdoblet de sidste 15 år 

• L-medicinudgifter er 15 doblet de 
sidste 15 år (2011 ca. 4 mia kr/år) 

• Det kan jo ikke gå!  

• Berlingske Survey: 40% danskere 
siger: Så må den enkelte selv 
betale! 

• Ja – vi må tage os sammen og 
prioritere! 

• Stå sammen og prioritere! 

 

• Rigsrevisionen kritiserer 
VK-regering for ikke at 
indføre reference-
prissystem 
– Det kan vi ikke af 

hensyn til dansk 
lægemiddelproduktion/-
eksport 

– Siger LIF ikke 
overraskende – men 
også mange politikere 

– Og der er et 
industri/erhvervs-
politisk hensyn! 

Berlingske for tiden: 
Altinget Sundhed for tiden: 

 

Men skal solidaritet med Novo Nordisk, 
Lundbeck, Leo Pharma … ske via 

egenbetaling af dyr kræftmedicin på 
sygehusene? 

 



Et sundhedsfagligt effektiviseringsbegreb? 

Triple Aim      

Bedre sundhedstilstand 

Bedre 

patientoplevet 

kvalitet 

”Lavere” 

sundhedsudgifter 

pr. indbygger 

Kilde: Berwick et al, Health Affairs 2008 

Triple Aim: 
• Samtidig forfølgelse af 

Population Health, 

Experience of Care & Costs 

per capita 

• Bruges af  

• Health Plans som Kaiser 

Permanente 

• NHS Scotland 

• NHS England & Wales 

• DaR & Lægeforeningen 

 

 

Et nyt mindset 



Prisen for ulighed i sundhed i Danmark*  

Årligt 

• 24 milliarder kroner i tabt produktion 

• 165 milliarder kroner i velfærdstab (hmm!) Ignorer det tal 

• 30 milliarder kroner i sundhedsvæsenet 

• 10 milliarder kroner i overførselsindkomster 

• Tallene kan ikke nødvendigvis                       lægges 
sammen 

*Hvis vi ligner 

resten af EU 

Især EU-15! 

Mackenbach, Meerding, Kunst, 2007/2011 

EU rappport og videnskabelig artikel 



Og hvad ved vi om social ulighed i sundhed? 

• Vi ved, at det er der? 

• Men ikke hvorfor – 

mekanismerne/årsager/selektion? 

• Der er forskning i gang 

• Skal vi vente eller handle? 

 

 

 

 



Sociale ulighedsmekanismer i sundhed 

 

• Kæmpeområde – mange teorier og forestillinger, ikke så megen viden! 

• Jeg præsenterer én model, én ramme 

• Vi mangler empiriske undersøgelser 
– Kvantitative, epidemiologiske, teste sammenhænge 

– Kvalitative, forstå nogle sammenhænge 

– Interventionsforskning 

• Handling: Politisk og klinisk – differentiering, uddannelse 

Evans et al, Challenging 

Inequities in Health From 

ethics to action. New York, 

Oxford University Press, 

2001  

Diderichsen et al, Identifying 

research issues in relation to 

social inequalities in cancer – 

measurement, causes, mecha-

nisms and interventions. KB, 2008 

Og hvad ved vi så? 



Sociale ulighedsmekanismer  
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Samfund Individ 

Social position 

Specifik eksponering 

Kræftsygdom 

Konsekvenser: 

Overlevelse 

QoL, handicap,  

Social funktion 

Social stratifikation: Uddannelse, job, 

indkomst, sociale ressourcer/netværk 

1 

2 

Forskel i eksponering: 

Ydre miljø, levekår, livsstil 

1 

2 

Forskel i sårbarhed for 

eksponering, negativ 

synergi, clustering 

3 3 

Evans et al, Challenging Inequities in 

Health From ethics to action. New 

York, Oxford University Press, 2001  

4 Forskel i konsekvenser i 

sociale liv og job,  

adgang til behandling 

1,2 Direkte effekter 

3,4: Interaktioner m.v. 

Konsekvensernes effekt i form 

af ny eksponering/risiko eller 

social deroute i samfund 

5 5 

Wiuff&Grøn, DSI, 2009 



Reflektion 

 



Viden om ulighedsmekanismer  
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Forskel i eksponering: 

Ydre miljø, livsstil,  

1 

2 

Forskel i sårbarhed for 

eksponering, negativ 

synergi, clustering 

3 3 

4 Forskel i konsekvenser i 

sociale liv og job,  

adgang til behandling 

1,2 Direkte effekter 

3,4: Interaktioner 

Konsekvensernes effekt i 

form af ny ekspon/risiko 

eller social deroute 

5 5 

Evans et al, Challenging Inequities in 

Health From ethics to action. New 

York, Oxford University Press, 2001 

Dykke ned i de enkelte mekanismer, 

studere dem og udvikle tiltag 

1. På politik/makro niveau 

2. På forskningsniveau, skabe viden 

3. På aktørniveau,  

f.eks. Klinikere (sygeplejersker m.v.): 

Hvad betinger ulige adgang til 

behandling, ulige udbytte, og hvad 

kan jeg/du/I/ vi gøre? 



Bekæmpe ulighedsmekanismer  
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Samfund Individ 

Social position 

Specifik eksponering 

Kræftsygdom 
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QoL, handicap,  

Social funktion 
1,2 Direkte effekter 

3,4: Interaktioner 

Evans et al, Challenging Inequities in 

Health From ethics to action. New 

York, Oxford University Press, 2001 

A: Social- og uddannelsespolitik 
A 

Forebyggelse: Reduk- 

tion af eksponering. 

Socialt differentieret 

B 

B 

C: Sårbarhedsreduktion 

Soc.dif. udredning og 

ekspon.dif. screening 

C C 

D: Reel lige adgang til 

sundhedsvæsen. 

Differentieret adgang.  

Socialt målrettet  

D D 

E: Socialt differentieret 

rehabilitering 

E 



Kræftens Bekæmpelse: Forskning i social 

ulighed i kræft, 15 millioner kroner 

1. Socioøkonomisk status og kræft: Selektion eller kausal 

effekt (M Osler) 

2. Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer – 

clustering, mediering og interaktion (I Andersen) 

3. Undersøgelser af social ulighed i prognose af kræft (SO 

Dalton) 

4. Social ulighed i udredningen af kræft (MLI Kise) 

5. Social ulighed i konsekvenser af kræft for arbejde og 

indkomst (E Heinesen) 

 



I første runde meget fokus på ’tal’ – epidemiologisk forskning 

Forhåbentligt bliver der i anden runde plads til mere 

sygeplejerskeforskning, samfundsvidenskab og kvalitativ 

forskning 


