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Ulighed i sundhed
Sundhed på tværs af køn, alder og uddannelse
Baggrund
Der er markante forskelle i sygelighed og sundhed på tværs af en række sociodemografiske faktorer i
befolkningen – herunder uddannelse, køn, etnicitet og alder. De bagvedliggende årsagsmekanismer
er komplekse og baserer sig på både biologiske, psykologiske og socialkulturelle forhold. I det omfang
forskellene er kulturelt betingede, kan de, teoretisk set, påvirkes politisk, hvorimod forskellene bliver et
vilkår i det omfang, de er biologisk betingede. Uanset om en forskel lader sig påvirke eller er et vilkår,
vil den kunne kalde på politiske initiativer. I førstnævnte tilfælde kan målet være at reducere
forskellene, mens det i sidstnævnte tilfælde drejer sig om at indrette bl.a. sundhedsvæsenet, så det
tager højde herfor.
I det følgende beskrives en række væsentlige forskelle i sygelighed, sundhed og sundhedsadfærd på
tværs af alder, køn og uddannelse. Beskrivelsen tager sit udgangspunkt i data fra Region
Syddanmarks sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det? 2010”.
Kønsforskelle
Der er en påfaldende uoverensstemmelse mellem mænd og kvinders helbred og dødelighed. Kvinder
rapporterer generelt om flere sygdomme og funktionsbegrænsninger end mænd  alligevel er
dødelighedsraterne for mænd væsentligt højere end for kvinder i alle aldre  fra 0 år til 100 år. Dette
tilsyneladende paradoks er velbeskrevet i litteraturen, og data fra en række befolkningsundersøgelser
viser et entydigt billede af dette.
Forklaringen skal findes i forskelle i det sygdomsbillede, der tegner sig for mænd og kvinder. Generelt
gælder det, at kvinder har en overvægt af sygdomme, der er forbundet med lav dødelighed, mens
mænd har en øget forekomst af hjertekar sygdomme, som er forbundet med en betydelig dødelighed.
Eksempelvis viser data fra den regionale sundhedsprofilundersøgelse, at 30 % af mændene har været
meget generet af smerter eller ubehag inden for de seneste 14 dage, hvorimod. tallet er 43 % for
kvinder. Kvinder har hyppigere migræne/hovedpine (21 % vs. 10 %), forbigående psykiske lidelser (15
% vs. 9 %), slidgigt (24 % vs. 17 %), knogleskørhed (6 % vs. 1 %) og føler sig oftere nervøse eller
stressede (15 % vs. 10 %).
Disse kønsforskelle i sygdomsbilledet kan være medvirkende årsager til, at sygefraværshyppigheden
varierer med køn. Tal fra sundhedsprofilen viser, at 12 % af alle mænd har haft minimum én
sygefraværsdag inden for de seneste 14 dage, mens tallet er 17 % for kvinder. Der ses også en
kønsforskel mht. langvarigt sygefravær, dvs. sygefravær på minimum 25 dage indenfor det seneste år,

om end forskellen er væsentligt mindre (5,4 % vs. 4 %). Kvinders øgede fraværshyppighed gør sig
gældende på tværs af alle aldersklasser.
Angående sundhedsadfærd og forandringsparathed lever kvinder i højere grad end mænd i
overensstemmelse med de officielle anbefalinger. Flere mænd end kvinder overskrider
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtagelse (11 % vs. 6 %), er storrygere
(14 % vs. 9 %), er dagligrygere (24 % vs. 20 %) og har et usundt kostmønster (20 % vs. 9 %). Mht.
svær overvægt (15 % vs. 14 %) og fysisk inaktivitet i fritiden (16,6 % vs. 16,3 %) er kønsforskellene
dog små. Blandt borgere, som har en risikobetonet sundhedsadfærd, er kvinder i højere grad end
mænd indstillet på at ændre adfærd. Eksempelvis ønsker flere svært overvægtige kvinder end mænd
at tabe sig (70 % vs. 45 %) og væsentlig flere kvinder end mænd med et usundt kostmønster ønsker
at spise mere sundt (63 % vs. 47 %). Mænd og kvinder er dog lige interesserede i rygeophør (73,9 %
af kvinderne og 73,5 % af mændene).
Aldersforskelle
Der ses store forskelle i sundhed og sygelighed på tværs af alder. Generelt gælder det, at
hyppigheden af fysisk sygdom og funktionsbegrænsninger stiger med alderen. Eksempelvis viser tal
fra Region Syddanmarks sundhedsprofil, at 59 % af alle kvinder i alderen 75+ lider af slidgigt, mens
det samme kun gør sig gældende for 2 % af kvinderne i alderen 1624 år. Sammenhængen mellem
alder og fysisk sygdom er forudsigelig og begrundes med de degenerationsprocesser, som alderen
medfører. For mentale sygdomstilstande ses imidlertid ikke denne sammenhæng – i flere tilfælde ses
den modsatte tendens. Eksempelvis vurderes det, at 16 % af kvinderne i alderen 2534 år har dårligt
mentalt helbred, hvorimod kun 7 % af kvinderne i alderen 6574 år falder i denne kategori.
Uddannelsesforskelle
Der er en klar uddannelsesgradient for en lang række sundheds og sygelighedsrelaterede parametre.
I næsten alle tilfælde ses den mest uhensigtsmæssige profil blandt de lavest uddannede.
Sammenlignes borgere uden en erhvervsmæssig uddannelse med borgere med en lang
videregående uddannelse ses eksempelvis en øget andel, der lider af en langvarig sygdom (47 % vs.
31 %), der er meget generet af smerter eller ubehag (50 % vs. 29 %), er storrygere (24 % vs. 4 %) og
er svært overvægtige (22 % vs. 8 %). I enkelte tilfælde ses den modsatte tendens – eksempelvis
rapporterer 16 % af borgerne uden en erhvervsuddannelse om allergi, mens tallet er 22 % blandt
borgere med en lang videregående uddannelse. De angivne procentsatser er justeret for alders og
kønsforskelle.
Regionens handlemuligheder
Som begrundet indledningsvis, vil en realistisk politisk målsætning ikke være, at alle forskelle i
sundhed og sygelighed på tværs af køn, alder og uddannelse skal udlignes. Derimod kan der politisk
være en ambition om at reducere forskellene eller indrette bl.a. sundhedsvæsenet således, at det
bedst muligt tager hånd om forskellene. Af regionale handlemuligheder kan der eksempelvis sættes
fokus på, at:
Forhindre at sygdom opstår:
• Understøtte den borgerrettede forebyggelse ved at tilbyde velfunderet rådgivning til
1
kommunerne om deres indsats inden for forebyggelse og sundhedsfremme . Her kan
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•

regionen tage udgangspunkt i viden om de forskelle, der er mellem kommunerne (bl.a. via de
nøgletal, der findes i Kontur og i sundhedsprofilen).
Understøtte, at det generelle uddannelsesniveau i regionen højnes

Begrænse de sundhedsmæssige konsekvenser, når sygdom opstår:
• Sikre systematisk og koordineret indsats inden for patientrettet forebyggelse på sygehuse i
2
almen praksis , herunder sikre at:
 relevante afdelinger på alle sygehusenheder tilbyder specialiseret sygdomsspecifik
patientuddannelse til patienter med kronisk sygdom
 almen praksis og sygehuse i forbindelse med patientbehandling vurderer patientens
behov for forebyggende tilbud, bidrager til at understøtte patientens motivation og
henviser til relevante tilbud
 almen praksis arbejder med tidlig opsporing af sygdom
• Tilbyde behandling af høj kvalitet
• Styrke patienternes egenomsorgsevne og ansvar for egen sundhed
• Sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer

Tilvejebringe viden / forskning
• Men henblik på at understøtte kommunernes muligheder for at løse problemstillingerne
omkring forebyggelse af livsstilssygdomme, kan der tilvejebringes og spredes viden gennem
forskning om håndteringen af denne problematik.

Sundhed og etnicitet
Baggrund
I det følgende beskrives en række forskelle i sundhed og sygelighed på tværs af etniske undergrupper
i samfundet. Beskrivelsen tager afsæt i data fra Region Syddanmarks sundhedsprofilundersøgelse
”Hvordan har du det? – 2010”. Samtidig beskrives kort udfordringer knyttet til flygtninge og
indvandrere med særligt komplekse sygdomsbilleder.
Etniske minoriteter sundhed
Region Syddanmarks sundhedsprofil opererer med tre etniske grupperinger: dansk baggrund, anden
vestlig baggrund end dansk og ikkevestlig baggrund. Der tages ikke højde for kendte forskelle i
sygdomshyppighed og sundhedsadfærd blandt borgere af forskellige national afstamning inden for
disse grupperinger.
En sammenstilling af etnicitet og indikatorer for selvvurderet helbred og trivsel viser entydigt, at
andelen af trivsels og helbredsproblemer er størst blandt borgere, der ikke er af dansk afstemning.
Særligt blandt borgere med ikkevestlig baggrund er hyppigheden høj. Sammenlignet med øvrige
etniske grupperinger rapporterer borgere med ikkevestlig baggrund hyppigere om dårligt fysisk
helbred (dansk 12 %, andenvestlig 13 %, ikkevestlig 29 %), dårligt mentalt helbred (dansk 10 %,
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andenvestlig 15 %, ikkevestlig 23 %), stress/nervøsitet (dansk 12 %, andenvestlig 18 %, ikkevestlig
34 %) samt smerter og ubehag indenfor de seneste 14 dage (dansk 36 %, andenvestlig 43 %, ikke
vestlig 58 %).
Mht. specifikke sygdomstilstande ses samme entydige billede inden for de indikatorer, som indgår i
sundhedsprofilen. Eksempelvis rapporterer borgere med ikkevestlig baggrund hyppigst om
forbigående psykisk lidelse (dansk 11 %, andenvestlig 14 %, ikkevestlig 26 %), leddegigt (dansk 6
%, andenvestlig 8 %, ikkevestlig 18 %) og diabetes (dansk 5 %, andenvestlig 7 %, ikkevestlig 14
%).
Det entydige mønster gælder ikke sundhedsadfærd og svær overvægt. Forekomsten af storrygere er
således lavest blandt borgere med ikkevestlig baggrund, ligesom der ingen forskel ses henover de
etniske grupperinger for svær overvægt. Der er store forskelle i forhold til Sundhedsstyrelsens
højrisikogrænse for alkoholindtagelse, idet forekomsten er markant højere blandt borgere med dansk
baggrund sammenlignet med borgere med ikkevestlig baggrund (dansk 9 %, andenvestlig 7 %, ikke
vestlig 3 %). For stillesiddende fritidsaktivitet er der en markant større forekomst blandt borgere med
ikkevestlig baggrund (35 %) sammenlignet med borgere med dansk (16 %) eller anden vestlig
baggrund (19 %).
Endelig gælder, at borgere med dansk baggrund entydigt har den mest hensigtsmæssige profil, når
det gælder indikatorer for sociale relationer. Eksempelvis er der en større andel, der ofte er uønsket
alene blandt borgere med ikkevestlig baggrund (11 %) sammenlignet med borgere med anden vestlig
baggrund (9 %) eller dansk baggrund (6 %).
De angivne procentsatser er justeret for alders og kønsforskelle.
Etniske minoriteter med særlige behov
En særlig gruppe blandt etniske minoriteter udgøres af flygtninge og indvandrere med særligt
komplekse sygdomsbilleder, der ofte er præget af såvel fysiske som psykiske lidelser eller symptomer,
og hvor diagnoserne ofte er diffuse og indbyrdes indvirkende. I nogle tilfælde er sygdomsbilledet
blandt andet en konsekvens af traumer, der udspringer af tortur eller andre af de omstændigheder, der
har bevirket flugten til Danmark.
I forhold til indsatsen i sundhedsvæsenet over for denne gruppe er centrale problemer:
•
•
•
•
•

Sprogbarrierer hos patienten
Kommunikation mellem de sundhedsprofesionelle og patienten, herunder sundhedsvæsenets
ofte skriftlige formidling af viden
Patientens begrænsede kendskab til eller forståelse af samfundsforhold og systemet
Det sundhedsfaglige personales begrænsede kompetencer i at håndtere de særlige
udfordringer hos gruppen
Sundhedsvæsenets specialiserede struktur, der ikke fremmer håndtering af diffuse og
komplekse sygdomsbilleder, hvor diagnosticering er kompleks, tværfaglig tilgang og øget tid
er en forudsætning for succesfuld behandling. En risiko er her, at patienten bliver kastebold
mellem kommune, almen praksis og sygehusafdelinger
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Indvandrermedicinsk klinik, OUH
På Indvandrermedicinsk Klinik på OUH varetages udredning og behandling af den ovenfor beskrevne
gruppe af etniske minoriteter med særlige behov. Klinikken oplever stor succes med at håndtere
denne patientgruppe, der ikke tilhører et særligt speciale, men som alligevel har specielle, men
ensartede problemer.
Regionens handlemuligheder
Region Syddanmarks handlemuligheder er blandt andet knyttet til følgende:
Tværgående samarbejde
• Tættere kommunikation tværsektorielt og mellem parter inden for det
sundhedsvæsen
• Fælles planer for særligt ”tunge” sager
• Etablerede kommunikationskanaler mellem sektorerne
• Videndeling – f.eks. mellem Indvandrermedicinsk Klinik på OUH og kommuner

regionale

Særlige tilbud til gruppen
• Særlige tilbud om forløbskoordination, som det også afprøves en række steder for personer
med kronisk sygdom
• Øget tilbud om tolkebistand (inden for lovgivningens rammer)
• Øget fokus på adgang til psykologer og psykiatere med særlig viden på dette område
• Tværfaglig vurdering af patientcases med Indvandrermedicinsk Klinik på OUH som eksempel
Efteruddannelse
• Efteruddannelse af udvalgt personale på sygehusene med henblik på håndtering af de særlige
udfordringer i gruppen, herunder kommunikation
Tilvejebringe viden / forskning
• Men henblik på at understøtte kommunernes og andre aktørers muligheder for at løse
problemstillingerne omkring håndtering af borgere med anden etnisk baggrund, der har
komplekse sygdomsbilleder, kan der tilvejebringes viden gennem forskning om denne
problematik.

Psykiatriens ligestillingsudfordringer – overdødelighed og stigmatisering
Overdødelighed – baggrund
De store livsstilssygdomme KOL, hjertekarsygdomme, type 2diabetes mv., rammer i udpræget grad
mennesker med en psykisk sygdom. Center for Folkesundhed skønner således, at tre ud af fire
3
mennesker med en psykisk sygdom har én eller flere somatiske sygdomme . Ydermere har patienter,
der er indlagt på psykiatrisk afdeling, en øget forekomst af somatisk sygelighed, og de har også

3

Breinholt Larsen F. Fysisk sygdom hos psykisk syge. Århus: Region Midtjylland, Center for
Folkesundhed 2008.
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somatisk betinget overdødelighed af alle sygdomme undtagen kræft . Disse sygdomme har en tæt
sammenhæng med KRAM faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion). Endvidere er medicineringen
en vigtig faktor, både fordi medicinen givet mod den psykiske lidelse kan have bivirkninger, men der
kan også ske et uhensigtsmæssigt samspil med anden medicin, hvis man er i samtidig behandling for
en fysisk lidelse.
Der er også en stor overdødelighed blandt mennesker med en psykisk sygdom, der skyldes øget
selvmordsdødelighed, samt en overdødelighed som følge af ulykker, ubestemt dødsmåde og endog
drab. Selvmordsdødeligheden blandt psykisk syge i behandling i hospitalsvæsenet er dog halveret de
seneste 20 år ligesom i den øvrige befolkning, men selvmordsdødeligheden er fortsat mere end 20
gange større blandt patienter med affektiv sygdom (depression, mani mv.) og skizofreni, end blandt
mennesker som ikke har været indlagt med en psykisk lidelse.

Eksempler på indsatsmuligheder
•

Tilstrækkelig behandling af somatisk sygdom
o

Liaisonbehandling (hvor der skabes forbindelse mellem det psykiske og det fysiske bl.a. ved at
psykiatrien er til stede på de somatiske afdelinger)

o

Integration i FAM

o

Samarbejde med kommuner m h p bedre behandling

o

Sundhedsklinikker

o

Opsøgende psykoseteam med somatisk udrykning

§

Psykiatriske patienter er ikke ”sekundapatienter”

•

Indsats mod KRAM faktorer

•

Selvmordsforebyggelse

•

”Mind the GAP”. Fokus på tværsektorielt samarbejde

•

Sørge for at der bliver gennemført obduktioner

•

NIP (nationale indikatorprojekt)

•

DIPA (den integrative psykiatriske afdeling)

o

Sund kost, rygeforebyggelse, alkoholoplysning & behandling, motion

o

Sikre optimal behandling

o

Undgå polyfarmaci (flere slags medicin med uhensigtsmæssigt samspil & misbrug)

o

Samarbejde
§

Patientindflydelse

§

Pårørendeindflydelse

§

Samarbejde med kommunen

•

4

Klippekort til indlæggelse

•

Samordning af behandlings & handleplaner

•

Koordinering af støtte & pres

•

PSP (psykiatri, socialområdet og politi) samarbejde .

Nordentoft M. i ”Forebyggelse af psykisk sygdomme”, Jørgensen et. al., Munksgaard Danmark 2010.
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Overdødelighed – regionens handlemuligheder
Der kan peges på en række handlemuligheder for at nedbringe overdødeligheden blandt mennesker
med en sindslidelse.
Koordineret indsats
Det er meget væsentligt, at der sikres en velkoordineret indsats for det enkelte menneske med en
sindslidelse mellem psykiatrien, somatikken, almen praksis, praktiserende psykiatere og kommunerne.
Samarbejdet mellem disse parter skal være tæt, så ingen falder mellem to stole. Det er vigtigt, at en af
parterne har ansvaret for at koordinere hele forløbet, evt. har en casemanagerfunktion som der
eksempelvis bruges i forbindelse med komplicerede forløb på nogle somatiske sygehuse.
Viden og kompetenceløft
Det er fælles for region og kommuner, at der er behov for at få konkret viden om udbredelsen af
samtidig psykisk og somatisk sygdom. Det er desuden vigtigt, at der skabes forståelse i forhold til
psykisk sygdom.
Kortlægning af nuværende indsats aftalt i Sundhedsaftalerne
Der er behov for at få afdækket, hvordan samarbejdet er i dag mellem praktiserende læger,
kommuner, somatiske og psykiatriske afdelinger m.fl. i forhold til opdagelse, forebyggelse og
behandling af somatisk sygdom hos psykiatriske patienter.
Som et aktuelt eksempel på et initiativ kan nævnes, at der i nærværende sundhedsaftaleperiode
(20112014) vil blive iværksat en kortlægning af det tværsektorielle samarbejde. På baggrund af
kortlægningen skal der senest ved udgangen af 2012 være udarbejdet og vedtaget en fælles strategi
for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse. Indsatser vil
bl.a. være aftaler mellem sygehusafdelinger om håndtering af denne type dobbeltdiagnoser og i
kommunerne på styrkelse af synergi på tværs i de kommunale forvaltningsenheder med henblik på at
optimere indsatsen for at forebygge og behandle livsstilssygdomme hos borgere med sindslidelser.
Hos de praktiserende læger vil man arbejde med øget brug af forebyggelsessamtaler overfor patienter
med denne type dobbeltdiagnoser.
Stigmatisering – baggrund
Hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet. Omkring hver femte dansker vil i
løbet af sit liv opleve at have en psykisk lidelse – spændende fra en mild depression til svære
psykotiske lidelser. Alligevel er psykisk sygdom ikke noget vi taler om.
Fordomme, tabuer og uvidenhed, når det gælder psykisk sygdom, er et problem for de mennesker,
der lider af en psykisk lidelse, deres pårørende og psykiatrien. Skønt der tales meget om at ligestille
somatiske og psykiatriske lidelser, er der stadig langt igen.
Stigmatiseringen medvirker til social eksklusion og har konsekvenser for tilknytningen til
arbejdsmarkedet og for tidlig opsporing og behandling, fordi man undlader at søge behandling.
Stigmatiseringen opleves af alle brugere og pårørende, men der vil være nogle befolkningsgrupper,
der rammes særlig hårdt.
Stigmatisering er et problem for hele samfundet, ikke kun borgere, der lider af psykisk sygdom og
deres pårørende. Psykisk sygdom skønnes at koste samfundet mere end 55 mia. kr. årligt, hvoraf de
direkte omkostninger kun udgør 10 %. Hovedparten af omkostningerne skyldes førtidspensionering,
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langvarigt sygefravær og nedsat individuel produktivitet. Hertil kommer, at psykiske lidelser samtidig
medfører betydelige personlige konsekvenser i form af lidelser, nedsat livskvalitet samt nedsat
funktions og arbejdsevne. Der er således også ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv brug for, at vi
bliver bedre til at forebygge, opspore og behandle psykiske lidelser og fastholde mennesker med
psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. En afstigmatiseringsindsats skal ses i sammenhæng med de
mange andre initiativer, der er eller vil blive iværksat, herunder den generelle kapacitetsudvidelse i
psykiatrien, modernisering af de bygningsmæssige rammer, initiativer til nedbringelse af tvang,
implementering af shared caremodeller, en styrket socialpsykiatri og en høj faglig udvikling. Indsatsen
adskiller sig imidlertid ved, at fokus er rettet mod befolkningen som helhed og har til formål at ændre
det holdningsmæssige grundlag, som de øvrige tiltag skal hvile på.
Stigmatisering – iværksatte initiativer
Der er på baggrund af ovenstående vedtaget, at der skal gennemføres en fælles landsdækkende
indsats mod stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom i perioden 20102015. Indsatsen skal
omfatte eksisterende og nye initiativer rettet mod stigmatisering af psykisk sygdom samlet i en fælles
landsdækkende indsats. Erfaringerne fra udenlandske kampagner viser, at en længerevarende bred
kampagneindsats og fælles ”branding” er nødvendig for at skabe langsigtede og vedvarende
holdnings og adfærdsændringer.
Det er bred enighed om behovet for at øge danskernes viden om og forståelse for mennesker med
psykisk sygdom. En afstigmatiseringsindsats indgår både i regionernes psykiatriudspil ”En psykiatri i
verdensklasse”, Sundhedsstyrelsens nationale strategi, regeringens handlingsplan for psykiatri og
senest i satspuljeaftalen for 2010. Der er endvidere opbakning til et sådant initiativ fra de faglige
selskaber, PsykiatriFonden og Det Sociale Netværk, der organiserer bruger og
pårørendeorganisationerne.
Regionalt er der nedsat en styregruppe der skal varetage ledelsen ift. lokale initiativer, der får de
lokale psykinfo’er som omdrejningspunkt. I det fællesnationale projekt er der udpeget en række
indsatsområder hhv. bruger og pårørende, personale i sundheds og socialsektoren, unge,
arbejdsmarkedet og medierne og den brede offentlighed.
Stigmatisering – regionens handlemuligheder
Der kan iværksættes initiativer på følgende områder:
• Sundhedspersonale skal kompetenceudvikles, så de bliver opmærksomme på ikke at
stigmatisere psykisk syge med en somatisk sygdom
• Personale, der arbejder med psykisk syge, skal være opmærksomme på ikke at stigmatisere
de psykisk syge, men i stedet blive bedre til at se de muligheder, som de psykisk syge kan
have på fx arbejdsmarkedet
• Der skal være større opmærksomhed omkring selvstigmatisering og hvordan dette forebygges
• Der skal være fokus på et tæt samarbejde med beskæftigelsesområdet
• Det skal være fokus på bruger og pårørendesamarbejdet i eksempelvis Psykiatrisk
dialogforum
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Uddannelsesudfordringen
Uddannelse, køn og etnicitet
Baggrund
Der er stor forskel på uddannelsesniveauet i regionen på tværs af blandt andet køn, etnicitet og social
baggrund. Desuden er der stor forskel på hvilke typer af uddannelse henholdsvis drenge og piger
vælger. Endelig er der stor forskel på tilgængeligheden til uddannelser rundt i regionen, hvor man i
nogle områder af regionen oplever store afstande til den ønskede uddannelse.
Forskellene – særligt ift. køn – kan i nogen grad forklares ved kulturelle/historiske forskelle på såkaldte
mande og kvindefag, der tilsiger et forskelligt uddannelsesvalg. Kulturelle/historiske forklaringer kan
over tid påvirkes politisk.
I det følgende beskrives de væsentligste forskelle indenfor forskellige variable, inden der afsluttes med
en række korte forslag til anbefalinger, som arbejdsgruppen kan anbefale regionsrådet, at der
arbejdes videre med.
Kønsforskelle
Af tabel 1 fremgår det, at drengene i mindre omfang end pigerne gennemfører henholdsvis en
ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Der er især markant færre drenge end piger
der gennemfører en videregående uddannelse. En forklaring kan være, at pigerne i større omfang end
drengene er tiltrukket af de videregående velfærdsuddannelser – sygeplejerske etc. end drengene,
der derimod i større grad gennemfører en erhvervsuddannelse, der er erhvervskompetencegivende.
Tabel 1. Andel af årgange der starter på en ungdomsuddannelse i 19902009 som forventes at have gennemført en
ungdomsuddannelse og videregående uddannelse 25 år efter 9. klasse fordelt på køn. De angivne tal er i procent.

Med
videregående
uddannelse
Med
ungdomsuddan
nelse
Uden
ungdomsuddan
nelse

Drenge
Piger
Total
Drenge
Piger
Total
Drenge
Piger
Total

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

32,40

37,70

39,70

41,10

39,40

38,30

37,50

41,00

38,40

46,40

52,60

56,40

56,80

56,20

53,80

55,40

35,40

42,00

46,10

48,60

48,00

47,10

45,40

48,10

72,90

81,60

81,70

78,70

77,20

77,40

78,50

81,90

80,10

83,20

86,30

84,70

84,20

84,50

84,50

85,90

76,50

82,40

84,00

81,60

80,60

80,90

81,40

83,90

27,10

18,40

18,30

21,30

22,80

22,60

21,50

18,10

19,90

16,80

13,70

15,30

15,80

15,50

15,50

14,10

23,50

17,60

16,00

18,40

19,40

19,10

18,60

16,10

Kilde: Undervisningsministeriet

Etnicitet
Af tabel 2 fremgår det, at borgere med udenlandsk herkomst i mindre grad end borgere med dansk
herkomst forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derimod er der nu en forventning om, at
flere med udenlandsk herkomst gennemfører en videregående uddannelse, ift. borgere med dansk
herkomst.
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Der er dermed et stort potentiale i forhold til realiseringen af målsætningen om, at 95 % skal
gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis det lykkes at få flere borgere med udenlandsk herkomst til
at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Tabel 2. Andel af årgange der starter på en ungdomsuddannelse i 19902009 som forventes at have gennemført en
ungdomsuddannelse og videregående uddannelse 25 år efter 9. klasse fordelt på herkomst. De angivne tal er i procent.

Med
videregående
uddannelse

Dansk herkomst
Udenlandsk
herkomst
Total

Med
ungdomsuddann
elseskompetenc
e

Dansk herkomst
Udenlandsk
herkomst
Total

Uden
ungdomsuddann
elseskompetenc
e

Dansk herkomst
Udenlandsk
herkomst
Total

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

35,50

42,40

46,70

49,30

48,60

47,20

45,20

48,00

28,40

33,30

36,50

40,00

41,80

45,50

47,50

49,50

35,40

42,00

46,10

48,60

48,00

47,10

45,40

48,10

76,70

83,30

84,80

82,70

81,90

81,70

82,00

84,60

57,80

58,90

72,20

68,90

67,70

70,90

75,10

76,40

76,50

82,40

84,00

81,60

80,60

80,90

81,40

83,90

23,30

16,70

15,20

17,30

18,10

18,30

18,00

15,40

42,20

41,10

27,80

31,10

32,30

29,10

24,90

23,60

23,50

17,60

16,00

18,40

19,40

19,10

18,60

16,10

Kilde: Undervisningsministeriet

Social baggrund
Af tabel 3 fremgår det, at der overordnet set er en stor forskel på en borgers højest fuldførte
uddannelsesniveau. Hos de, hvis forældre var blandt de 20 % fattigste, er der op mod 40 % som er
ufaglærte. Blandt de, hvis forældre var de 20 % rigeste, er der op mod 40 %, der allerede som 25 årig
har gennemført en videregående uddannelse, mod kun ca. 17 % hos dem, hvis forældre var blandt de
fattigste.
Den samme tendens gør sig gældende hvis man kigger på tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvor
analyser fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd viser, at ca. 20 % af de børn hvis forældre var blandt
de fattigste ikke er i job, mens det kun gør sig gældende for 8 % af de børn, hvis forældre var blandt
de rigeste.
Tabel 3: Højeste fuldførte uddannelsesniveau blandt 25 årige i 2008, fordelt efter familiens indkomst i barndommen

Kilde: arbejderbevægelsens erhvervsråd på baggrund af Lovmodellens datagrundlag
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Afstand til uddannelse
Danske Regioner har lavet en analyse, der kortlægger afstanden til en ungdomsuddannelses
betydning ift. gennemførsel af en ungdomsuddannelse.
Analysens hovedpointer:


Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse



Det er især på erhvervsuddannelserne, at der er en udfordring. Her har eleverne længst til
deres uddannelsesinstitutioner og størst frafald. Konkret er der gennemsnitligt næsten dobbelt
så langt til erhvervsuddannelser som til gymnasier i de kommuner, der har de laveste
gennemførselsprocenter.



Øget centralisering af uddannelser vil påvirke unges adgang til ungdomsuddannelse.

Nye tal fra Danske Regioner viser, at de kommuner, der har de laveste andele af en ungdomsårgang,
der gennemfører en ungdomsuddannelse, samtidig er kommuner, hvor de unge i gennemsnit har
længst til deres uddannelse. I de 24 kommuner, hvor andelen af unge, der har eller er i gang med en
ungdomsuddannelse, er lavest, har de unge i gennemsnit 18,7 km. til deres ungdomsuddannelse. Det
er mere end 50 % længere end de 24 kommuner, hvor flest opnår en ungdomsuddannelse (se tabel
1). Her har de unge i gennemsnit 11,8 km til deres ungdomsuddannelse.
Tabel 1: Gennemsnitlig afstand til ungdomsuddannelserne rangeret efter andele af unge i
kommunerne med eller i gang med en ungdomsuddannelse.
Kommuner rangeret efter andel 1519 årige med eller i gang
Gennemsnitlig transportafstand
med en ungdomsuddannelse
(km én vej)
1.24. kommune (højest andel af unge med eller i gang med
11,8
ungdomsuddannelse)
12,0
25.49. kommune
13,6
50.74. kommune
7598. kommune (lavest andel af unge med eller i gang med
18,7
ungdomsuddannelse)
Kilde: Transportvaneundersøgelsen (DTU), Danmarks statistik og Danske Regioner
Afstanden er især en udfordring på erhvervsuddannelserne, der overordnet set uddanner flere drenge
end piger. De uddanner ligeledes en stor andel af de unge, der kommer fra uddannelsesfremmede
miljøer samtidig med, at de unge på erhvervsuddannelserne har størst frafald.
Barrierer for mænd i traditionelle kvindefag
De klassiske velfærdsuddannelser som lærer, pædagog og sygeplejerske har traditionelt været
kendetegnet ved en overrepræsentation af kvindelige studerende, og de seneste ansøgertal fra
undervisningsministeriet bekræfter dette. Eksempelvis er kun 19 % af ansøgerne til de
sundhedsfaglige mellemlange uddannelser drenge. Der er dog tale om en stigning i forhold til tidligere
år. På det pædagogiske område, der omfatter lærer og pædagoguddannelser udgør drengene 32,8 %
af ansøgerne.
I forhold til erhvervsuddannelserne inden for sundhed, omsorg og pleje området – eksempelvis sosu
uddannelserne, udgør drenge på landsplan kun 12 % af antallet af ansøgere.
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Hvad har regionsrådet allerede gjort?
Regionsrådet har indenfor det seneste år støttet projekter, der adresserer nogle af de nævnte
udfordringer.
Blandt andet har regionsrådet støttet følgende projekter:
Projektet ”Anvendelsesorienteret Undervisning”, som regionsrådet på mødet den 27. september 2010
bevilgede 9,1 mio. kr. består bl.a. af et delprojekt målrettet undervisningsmetoder til drenge, samtidig
med, at projektet generelt arbejder med innovative undervisningsformer, som særligt vil imødekomme
drengene.
Projektet ”Parallel Pædagogik” har udviklet et pædagogisk koncept for parallelundervisning, hvor to
klasselokaler er koblet sammen via video, men med kun én underviser. Det kan være med til at sikre
undervisning i områder af regionen med langt til uddannelsesinstitutioner.

Regionens handlemuligheder/anbefalinger
Arbejdsgruppen om ligestilling anbefaler, at regionsrådet arbejder med udfordringerne ift. ligestilling på
uddannelsesområdet med udgangspunkt i regionsrådets Regionale UdviklingsPlan, herunder særligt
den nye uddannelsesstrategi, der skal vedtages i regionsrådet ultimo 2011.
Arbejdsgruppen anbefaler, at regionsrådet i forbindelse med den kommende uddannelsesstrategi
fokuserer på:
 at få flere drenge til at gennemføre en ungdomsuddannelse
 at få flere drenge til at gennemføre en videregående uddannelse – herunder
velfærdsuddannelserne
 at sikre mindst mulig afstand til ungdomsuddannelserne, hvilket blandt andet kan ske ved, at
arbejde med Campus og kollegier
Det er ikke problemstillinger, som regionsrådet kan løse alene, men regionsrådet kan understøtte
arbejdet med analytisk baggrundsmateriale og midler fra regionsrådets uddannelsespulje.
Region Syddanmark har i 2009 etableret Syddansk Uddannelsesaftale, hvor alle relevante parter på
uddannelsesområdet i Syddanmark er repræsenteret. Syddansk Uddannelsesaftale vil derfor være et
relevant sted at adressere de nævnte fokusområder.
Regionsrådet kan desuden forsøge at påvirke samarbejdsparter, fx via medlemskab af bestyrelser på
blandt andet University Colleges og andre uddannelsesinstitutioner, til at have fokus på at tiltrække og
fastholde drenge/mænd til uddannelserne.

Kønsproblematikken ift. almen praksis
Almen praksis og kønsfordeling
I dag er ca. 30% af de praktiserende læger kvinder, og det forventes, at denne andel vil øges til ca. to
tredjedele i løbet af det næste tiår. Således er 65% af de nystartede studerende på medicinstudiet i
dag kvinder. I 2018 forventes der flere kvindelige læger end mandlige.
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Hvad kendetegner kvindelige læger?
Der er foretaget en række studier af, hvorvidt der er forskel på måden hhv. kvindelige og mandlige
læger udfører lægerollen på. Et studie af 113.000 konsultationer i almen praksis i Australien peger på,
at kvindelige praktiserende læger håndterer flere kvindespecifikke, generelle og psykosociale
problemstillinger end mænd, og en række studier viser, at kvinder varetager mere psykosocial og
emotionel omsorg. Hvorimod mandlige læger havde flere opgaver af tekniskadministrativ karakter.
Generelt bruger de kvindelige læger længere tid på patienterne, hvilket med et honorarsystem som
det danske medfører lavere løn.
Andre studier, der har set på patienternes tilfredshed med hhv. kvindelige/mandlige læger viser, at
kvindelige lægers patienter generelt er mere tilfredse end mandlige lægers. Patienttilfredsheden er
ikke blot knyttet til lægens ageren men også til lægens køn (patienterne forventer, at den kvindelige
læge er mere empatisk og omsorgsfuld end den mandlige, hvilket er medkonstruerende for, hvad der
rent faktisk finder sted i konsultationen).
Studier af de praktiserende lægers arbejdsliv viser at:
 Kvinder er mere tilbøjelige til at arbejde i kompagniskabspraksis
 Kvinder er mindre til rådighed
 Kvinder har færre vagter end mænd
Hvor mandlige praktiserende læger overlader hovedparten af ansvaret for familie og hjem til deres
koner, bevarer de kvindelige praktiserende læger typisk dette ansvar.
Et studie viser, at kvindelige praktiserende læger havde en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid
(professionelle samt og ulønnede aktiviteter) på 90 timer, mens ditto for de mandlige praktiserende
læger var 68 timer. Dette antages at være medvirkende til, at nogle kvindelige praktiserende læger
med børn reducerer den professionelle arbejdstid.
Det bemærkes, at der forventes en vis udligning af forskellene blandt den yngre og kommende
generation af læger, idet flere og flere mandlige læger også ønsker lavere arbejdstid.

Hvilken betydning har den øgede andel kvindelige praktiserende læger?
Det er et regionalt ansvar at sikre, at alle borgere i regionen kan være tilmeldt en praktiserende læge.
Region Syddanmark oplever i disse år visse lægedækningsmæssige udfordringer, idet det overordnet
forventes, at udbuddet af nye læger ikke kan følge med ophøret af ældre læger.
Halvdelen af de praktiserende læger i regionen er 55 år og derover, og en fjerdedel af lægerne er 60
år og derover. Samtidig er der allerede en del (ufrivilligt) ledige stillinger i praksis. Dertil kommer, at
halvdelen af praksis er solopraksis, hvilket typisk ikke er en efterspurgt praksisform blandt
nyuddannede, unge læger. I Region Syddanmark opleves særligt lægedækningsmæssige
udfordringer Syd og Vestpå.
På denne baggrund må konkluderes, at regionen har brug for alle gode kræfter blandt de
praktiserende læger de kommende år for at sikre lægedækningen. Dvs. brug for, at nyuddannede
almenmedicinere nedsætter sig i almen praksis og ikke søger ansættelse i andre regier, at de ældre
læger nogle ekstra år i praksis bliver samt at så mange læger som muligt arbejder på fuld tid og med

Side 13 af 14

et patientantal, der mindst svarer til normtallet på 1600 patienter pr. fuldtidslæge. Flere af disse behov
matches ikke af særligt de yngre kvindelige lægers ønsker til deres praksisliv.

Regionens handlemuligheder
Som det fremgår, adskiller de kvindelige praktiserende læger sig generelt fra de mandlige ved i højere
grad at ønske nedsat arbejdstid. Og med flere og flere kvindelige praktiserende læger må dermed
forventes flere læger med ønske om nedsat arbejdstid. Dette harmonerer dårligt med de udfordringer,
regionen oplever på lægedækningsfronten.
I en tid med lægemangel har regionen brug for, at lægerne arbejder på fuld tid – men der er også brug
for kvinderne, og at de vælger almen praksis (i modsætning til at søge ansættelse i f.eks.
sygehusregi).
På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen om ligestilling, at der accepteres særlige arbejdsvilkår for
lægerne i i hvert fald en periode af deres arbejdsliv i de områder, hvor lægemanglen er størst. Dels for
at ”holde på” de nyuddannede læger i almen praksis, dels for at motivere lægerne til at nedsætte sig i
de rekrutteringstruede områder i regionen.
For at skabe bedre vilkår for speciallæger i almen medicin ift. nedsættelse i praksis og ift. et fleksibelt
arbejds og praksisliv kan der iværksættes forskellige initiativer, eksempelvis støtte til prakisopstart og
særlige muligheder for nedsat arbejdstid i en periode, hvor lægen har små børn.
Derudover forventes det, at den nye overenskomst på almenlægeområdet kan imødekomme nogle af
især de kvindelige lægers ønsker. Det gælder f.eks. nye muligheder for at være ansat læge i praksis
(frem for kompagnon) samt muligheden for at have et ydernummer på licens, dvs. arbejde i et
ydernummer på normale vilkår med uden at købe sig ind i en praksis.
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