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Notat

Kommentarer til ligestillingsarbejdet
Fra politiske udvalg mv.
Sygehusstrukturudvalget
Ligestillingsarbejdsgruppens henvendelse har givet anledning til en drøftelse med særlig fokus på
hensyn, der bør overvejes i relation til at kunne færdes hensigtsmæssigt på de fremtidige sygehuse.
Sygehusstrukturudvalget vil også i sit kommende arbejde være opmærksom på, at der i de fremtidige
sygehusbyggerier bør tages hensyn til flere aspekter f.eks. adgangsforhold og tilgængelighed,
herunder skiltning.
Visionsudvalget og Sundhedsudvalget
I det videre visionsarbejde indgår flere aspekter  fx lighed i sundhed, herunder sociale og
uddannelsesmæssige forhold. Endvidere er der fokus på at tage vare på egen sundhed.
Derudover skal der være opmærksomhed på forskelle mellem kønnene i forhold til
sygdomsbehandling, fx hjertesygdomme. Herunder bør relevante forskningsresultater inddrages.
Endvidere bør der være opmærksomhed på skiltning på engelsk af hensyn til personale og patienter
fra udlandet.
Praksis og kommuneudvalget
På sundhedskoordinationsudvalgets initiativ har regionsrådet og kommunerne vedtaget en vision
”fælles sundhed”, hvor målsætningen om lighed i sundhed i forhold til det tværsektorielle samarbejde
er centralt.
Praksis og kommuneudvalget ser ulighed i sundhed som et væsentligt indsatsområde bl.a. i forhold
til:
• Fremme af sund levevis
• Indsats i forhold til patienter med kronisk sygdom
• Forskelle som følge af køn, alder, social baggrund mv.
Derudover ser praksis og kommuneudvalget et væsentligt indsatsområde i forhold til at fremme
kvalitetsudvikling og forskning med henblik på at medtænke viden om og betydningen af sociale
forskelle, køn, etnicitet m.v.
Psykiatriudvalget
Udvalget drøftede hvilke væsentlige fokuspunkter der bør være for psykiatrien i forhold til ligestilling.
Det ene fokuspunkt er lighed i forhold til det somatiske sundhedssystem for mennesker med en
sindslidelse. Det er meget foruroligende, at der i dag er så mange mennesker med en sindslidelse,
som dør tidligere end den øvrige befolkning, blandt andet som følge af underbehandlede somatiske

lidelser. Undersøgelser viser, at kvinder med en psykisk lidelse i gennemsnit lever 15 år kortere, og
mænd med en psykisk lidelse kan forvente 20 år kortere levetid end den øvrige befolkning.
Sammenlignet med den øvrige befolkning er gruppen af sindslidende oftere ramt af livsstilssygdomme
som følge af rygning, mangel på motion og andre risikofaktorer.
Det andet væsentlige fokuspunkt er, at forbedre psykiatriens image og gøre op med de tabuer der
hersker omkring psykiatrien, samtidigt med at der skal gøres en aktiv indsats for at hindre, at
mennesker med en sindslidelse ekskluderes fra det øvrige samfund. Det skal blandt andet ske ved, at
regionen deltager aktivt i den nationale afstigmatiseringskampagne.
Videnskabsetisk Komité
Komitéen fandt, at der var tale om et godt initiativ. De hensyn, som arbejdsgruppen skal fremme,
kommer til udtryk i lovforslaget til den nye komitélov, hvor ligestilling mellem kønnene er højt prioriteret
ifbm. indstilling og udpegning af medlemmer til de videnskabsetiske komitéer.
På selve forskningsområdet er der en spirende proces er i gang med øget fokus på kønsbias
vedrørende lægemidlers effekt, men Komitéen fandt ikke, at en videnskabsetisk komité har hjemmel til
at varetage ligestillingshensyn i videre omfang.
Udvalget for Regional Udvikling
Udvalget finder, at der bør lægges vægt på ligestilling mellem kønnene, hvor det er relevant, herunder
på uddannelses og beskæftigelsesområdet, f.eks. at der bør arbejdes for at rette op på den skæve
kønsfordeling på uddannelser, hvor der er en skæv fordeling. Ligestillingsarbejdet bør koncentreres på
områder, hvor det giver effekt og mening.
Udvalget drøftede udvalgsmedlem Margot Torps ”Udkast til RUudvalgets svar til
ligestillingsarbejdsgruppen vedr. spørgsmål om barrierer og styrker i det regionalpolitiske
udviklingsarbejde”. Udvalget ønsker, at bidraget indgår i det videre arbejde i Ligestillingsudvalget.
(se vedhæftet svar)
Udvalget henviser til, at Nordisk Ministerråd i sit nyhedsbrev Nordic News by Topic beskæftiger sig en
del med Ligestilling. Se f.eks. http://www.norden.org/en/newsandevents/newsletters/nordicnewsby
topic/search_results_view?portal_type:list=News%20Item&b_start:int=0&SearchableSpecialText=gen
der%20equality&review_state:list=published
Hovedudvalget
Hovedudvalget har ingen bemærkninger, men afventer afrapporteringen fra den politiske
arbejdsgruppe, inden Hovedudvalget evt. iværksætter initiativer på det personalepolitiske område.
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