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1 Introduktion 

Social ulighed i sundhed er betegnelsen for det faktum, at sundhed og sygdom er systematisk 

skævt fordelt i samfundet. Det betyder, at social position har betydning for borgernes levevilkår 

og sundhed, somatiske og psykiske sygdomme samt for middellevetiden. Nogle grupper i 

befolkningen bliver med andre ord tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdommen og 

dør i en tidligere alder end andre. 

Også inden for kræft har mange undersøgelser dokumenteret, at der er social ulighed i sundhed. 

Det viser sig på flere måder. Der er således forskel mellem befolkningsgrupper på: 

· ens risiko for at udvikle kræft. 

· hvilke kræftformer man får.  

· hvor tidligt kræft bliver opsporet og diagnosticeret. 

· hvilken behandling man får tilbudt, hvordan man følger behandlingstilbuddene, og 

hvordan behandlingen virker. 

· hvilken opfølgning man får. 

· hvor længe man overlever en given kræftdiagnose. 

I denne rapport præsenterer vi en række virkemidler, der på forskellig vis vil kunne bruges til at 

mindske ulighed i kræft i Danmark inden for opsporing og diagnostik af kræft. Virkemidlerne er 

udvalgt på baggrund af videnskabelige publikationer, ekspertinterviews og eksisterende 

rapporter. 

Vi har i denne rapport ikke taget stilling til, hvordan virkemidlerne i praksis kan implementeres i 

en dansk kontekst, og heller ikke, om de kan betale sig økonomisk. 

Om 

rapporten 

Denne rapport er en del af et større arbejde, som Lægemiddelindustriforeningen i Danmark har sat i 

gang for at sætte fokus på ulighed i kræft. Arbejdet understøttes af 4 analyser: 

1. Hvad nu, hvis der ikke var ulighed i opsporing og diagnostik af kræft? 

2. Virkemiddeloverblik - ulighed i opsporing og diagnostik af kræft. 

3. Hvad nu, hvis der ikke var ulighed i behandling af kræft? 

4. Virkemiddeloverblik - ulighed i behandling af kræft 

 

Denne rapport er en afrapportering af analyse nr. 4. 

 

Vi har tilstræbt, at rapporterne kan læses uafhængigt. Hvis man læser alle rapporterne, kan der derfor 

forekomme gentagelser.  
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2 Hovedpointer 

Ulighed i behandling af kræft kan mindskes. Selv om der kan være absolut valide 

behandlingsmæssige årsager til, at mennesker med kræft behandles forskelligt, viser vores 

gennemgang af litteratur og review af eksisterende rapporter suppleret med interviews med 

eksperter inden for ulighed i sundhed, at det kan lade sig gøre. Og naturligvis er det i 

sundhedsvæsenet, at der primært skal sættes ind.  

De 9 virkemidler, som vi præsenterer i dette virkemiddelkatalog, kan alle bidrage til at mindske 

ulighed i behandling af kræft. 

Fælles for indsatserne er, at de alle indeholder et kommunikationsperspektiv. Hvad enten det 

drejer sig om kommunikation mellem patient og sundhedsvæsenet, kommunikation patienter 

imellem, imellem patient og pårørende/hjælper eller kommunikation om ulighedseffekter af 

sundhedstiltag. Der er som sådan ikke noget epokegørende nyt i, at der skal en bedre 

kommunikation til for at mindske ulighed i behandling af kræft. Der er bare stor forskel på at 

tale om behovet og at gøre noget ved det. 

I dette virkemiddelkatalog kommer vi derfor med idéer til udvalgte områder, hvor man med 

fordel kan sætte ind først og dermed påbegynde en ændring af kommunikationsstil og -tilgang i 

sundhedssektoren. Alt sammen for at mindske ulighed i behandling af kræft. 
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3 Indsatsområder 

Vores gennemgang af videnskabelige publikationer, eksisterende rapporter og de 

ekspertinterviews, vi har foretaget, peger på, at man kan gøre meget for at mindske ulighed i 

behandling af kræft. For overskuelighedens skyld har vi opdelt virkemidlerne efter 5 

indsatsområder, som er vist i figuren nedenfor. 

Figur 1 
 

Identificerede indsatsområder 

  

 

 

Virkemidler inden for kommunikation mellem patient og sundhedspersonale handler om at sætte 

ind i de situationer, hvor borgeren møder sundhedsvæsenet i forbindelse med sin behandling. 

Virkemidler inden for kommunikation mellem læger og øvrigt sundhedspersonale handler om at 

sikre, at patientens behandlingsvej gennem sundhedsvæsenet fungerer så smidigt som muligt. 

Virkemidlerne i forhold til det hele menneske handler om, at det kan mindske uligheden at 

anlægge et helhedssyn på hver enkelt borger, og endelig handler virkemidler inden for 

sundhedsvæsenets rammer om at se på, om der er nogle lovgivningsmæssige strukturer og 

incitamenter, der kunne ændres, for at mindske ulighed i behandling af kræft. 

Med hensyn til virkemidler i det nære sundhedsvæsen er disse primært relateret til en situation, 

hvor en patient med mistanke om eller symptomer på kræft skal i kontakt med 

sundhedssektoren. Disse er behandlet i den rapport, der handler om virkemidler inden for 

opsporing af diagnostik af kræft og behandles ikke yderligere her. 

De kommende afsnit er bygget op omkring de øvrige 4 indsatsområder fra figur 1. For hvert af 

områderne beskriver vi de virkemidler, der kan benyttes til at mindste ulighed i behandling af 

kræft. 
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4 Kommunikation mellem 

sundhedspersonale og patient  

For at opnå en høj kvalitet af kræftbehandling er god kommunikation patient og 

sundhedspersonale nødvendig. Hvis sundhedspersonalet taler et sprog, som patienten ikke kan 

forstå og kapere, kan det skabe misforståelser og forvirring. Sandsynligheden for, at patienten 

kan følge behandlingen optimalt, bliver mindre og kan resultere i, at patienten i sidste ende får 

en dårligere behandling end ellers.  

Ved god kommunikation mellem sundhedspersonale og patient får patienten efter alt at dømme 

et bedre udbytte af behandlingen.  

Inden for dette område har vi identificeret 2 virkemidler: 

· Individuel patientstøtte 

· Målrettet kommunikation. 

Vi præsenterer virkemidlerne i de følgende afsnit. 

4.1 Individuel patientstøtte 

Flere undersøgelser viser, at individuel støtte kan medvirke til at mindske ulighed i sundhed. 

Forskning viser nemlig, at der er forskel på kræftbehandlings effektivitet afhængig af 

socialklasse, selv når patienter er igennem det samme forløb fx via en kræftpakke. Hvis 

personer, der har sværere ved at navigere i sundhedssektoren, støttes i forløbet, kan det hjælpe 

til at mindske uligheden. 

For at mindske forskellen i behandling kan man derfor overveje: 

· En støtteperson, der hjælper med at navigere i sundhedsvæsenet1. Det vil sige en fast 

tilknyttet person, der deltager i møder på sygehuset, hjælper med at stille de rigtige 

spørgsmål og har tid til og mulighed for at sikre sig, at personen med kræft forstår 

behandlingen og eventuelle bivirkninger. 

4.2 Målrettet kommunikation 

Det kan være vanskeligt for mange fra de lavere socialklasser at forstå de beskeder, der skrives 

og kommunikeres mundtligt fra sundhedsvæsenets side. Øget stressniveau hos patienter under 

 

1 Støttepersonen kan være enten ansat i det offentlige eller være frivillig, som det sker i regi af foreningen Social 

Sundhed. 
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sygdom og indlæggelse gør det ofte endnu vanskeligere at omsætte information og træffe 

sundhedsrelaterede beslutninger. Et studie blandt 29.000 danskere viser, at ca. 20% oplever 

problemer med at forstå sundhedsinformation og indgå i dialog med de sundhedsprofessionelle 

(1). Blandt ældre personer med lav socioøkonomisk position og personer med anden etnisk 

baggrund end dansk er det op mod 40%. 

For at mindske ulighed i behandling af kræft kan man derfor især fokusere på: 

· at tilpasse sprog og kommunikationsstil til den enkelte patient. Fx ved at lave en konkret 

målsætning om maksimalt lixtal i kommunikationen (se boks). 

· at sikre sig, at patienten har forstået budskaber om behandling, bivirkninger og forløb. 

· at følge op på, om patienten følger planer og behandling. 

 

Fakta Lixtal 

Lix står for læsbarhedsindex. Lixtallet siger altså noget om en teksts læsbarhed. Lixtallet beregnes på 

følgende måde: 

LIX = O/P + (L*100)/O,  

hvor  

· O = antal ord i teksten. 

· P = antal punktummer i teksten. 

· L = antal lange ord (over 6 bogstaver lange). 

Jo højere lixtal, jo sværere er teksten at læse.  

· >55: Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster. 

· 45 – 54: Svær, saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser. 

· 35 – 44: Middel, dagblade og tidsskrifter. 

· 25 – 34: Let for øvede læsere, ugebladslitteratur og let skønlitteratur for voksne. 

· < 24: Let tekst for alle læsere, børnelitteratur. 

Bare som et eksempel, så har en af denne rapports forfattere for nyligt modtaget et negativt prøvesvar 

på en screening for tarmkræft. Brevet har et lixtal på 46. 

 

Både danske og internationale forskere forsøger at udvikle redskaber, der kan afdække 

patienters sundhedskompetenceniveau, så det bliver lettere for sundhedspersonalet at møde 

patienterne. Forskning peger fx på, at man altid bør bruge hverdagssprog, teach-back-metoder 

(hvor man beder patienten genfortælle, hvad de har hørt og forstået) samt 

beslutningsstøtteværktøjer (2). 
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5 Kommunikation mellem læger og 

øvrige sundhedspersoner 

Relevant information kan gå tabt, når patienten behandles i flere forskellige dele af 

sundhedsvæsenet. Ressourcestærke patienter har bedre forudsætninger for selv at overskue 

sundhedsvæsenet, overlevere relevant information og sætte sig ind i deres behandlingsforløb. 

Inden for dette område har vi identificeret 2 virkemidler: 

· Helhedsorienteret tilgang 

· Bedre overgange mellem sektorer i sundhedsvæsenet. 

Vi præsenterer virkemidlerne i de følgende afsnit. 

5.1 Helhedsorienteret tilgang 

En helhedsorienteret tilgang vil komme alle, men især de svagere patienter, til gode. De har 

nemlig i højere grad end andre patienter flere sygdomme på én gang (multisygdom). For at 

anlægge en mere helhedsorienteret tilgang kan man med fordel fortsætte det arbejde, der 

allerede er i gang flere steder i sundhedsvæsenet, nemlig at sikre: 

· En entydig placering af ansvaret for patienten på sygehuset (fuld implementering af 

patientansvarlig læge). 

· Inddragelse af personer med forskellige fagområder, så der kan laves en helhedsvurdering 

af patientens udfordringer og behandling. 

5.2 Bedre overgange mellem sektorer i sundhedsvæsenet 

Undersøgelser har vist, at det ikke mindst er i overgange mellem sektorer, at ulighed i sundhed 

opstår. Man kan måske endda påstå, at det måske er hver gang, at der kræves noget af patienten 

selv, at der er en risiko for, at der kan opstå ulighed. Det vil sige, at jo mere automatiseret og 

patient-uafhængig man kan gøre patientens vej gennem sundhedssystemet, jo mindre ulighed vil 

der opstå. Især i overgangene mellem sektorer (praktiserende læge, sygehuse, plejesektoren 

etc.) kræves der en høj grad af kommunikation. Har kan man fx overveje at fokusere på:  

· Smidig informationsudveksling og brug af teknologi. 

· Reminders, der bliver sendt til de forskellige aktører, så de sikrer, at patienten ikke 

’falder ned mellem to stole’. 
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6 Det hele menneske 

For at sikre, at alle har lige adgang til sundhedsvæsnet, har sundhedsvæsenet gennem en lang 

årrække været igennem en proces med at strømline tilbud til patienter. Det har man på 

kræftområdet fx gjort via kræftpakke I-IV, og der er udført et stort arbejde med at sikre samme 

behandling til alle i forbindelse med en kræftdiagnose.  

Strømliningen har efter alt at dømme medvirket til at øge kræftoverlevelsen i Danmark. 

Undersøgelser viser dog også, at uligheden er steget inden for nogle kræftformer. Det kunne tyde 

på, at der skal nogle tiltag til, der i endnu højere grad tager hensyn til patienters forskellighed. 

Det kan være deres sociale situation, netværk, øvrige diagnoser og behov og ønsker i øvrigt. For 

at lave en optimal behandling af patienter bør det hele menneskes situation således tages i 

betragtning.  

Ved at have fokus rettet på den enkelte patient og hans eller hendes behov og ønsker, kan vi 

formentlig mindske ulighed i behandling af kræft. 

Inden for dette område har vi identificeret 3 virkemidler: 

· Peer support 

· Patientuddannelse 

· Aktiv forskelsbehandling. 

Vi præsenterer virkemidlerne i de følgende afsnit. 

6.1 Peer support 

Man taler om peer support, når mennesker giver viden, erfaring, følelsesmæssig, social eller 

praktisk hjælp til hinanden. Det mest kendte eksempel er www.PatientsLikeMe.com, der blev 

startet af en bror til en mand med ALS, og hvor der nu er flere end 830.000 mennesker, der 

udveksler erfaringer om over 2.900 sygdomme. Her kan man fx for hver sygdom se symptomer, 

den mest brugte medicin og patienternes karakteristika. Tilsvarende netværk og grupper findes 

også i stort omfang fx på Facebook. Især for personer med et svagt socialt netværk ville øget 

brug af peer support kunne hjælpe dem på deres vej igennem sundhedsvæsenet. Med en øget 

bevidsthed om dette og øget henvisning til relevante grupper kunne sundhedsvæsenet hjælpe de 

svageste endnu bedre. 

Det er dog også vigtigt at understrege, at det jo er op til den enkelte, hvor meget eller hvor lidt 

de ønsker at involvere andre i deres sygdom og behandling. Det gælder i øvrigt for flere af de 

tiltag, der nævnes her. At de altid skal tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov og 

finde en god balance mellem at opfordre, presse, afvente, give plads og acceptere, at vi alle er 

forskellige. 
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6.2 Patientuddannelse 

Sundhedskompetence omfatter menneskers mulighed for at finde, forstå, evaluere og bruge 

information og tilbud til at tage beslutninger om sundhed. Jo større forståelse for egen krop og 

sundhed, jo tidligere er personen i stand til at reagere på symptomer på kræft. Der er påvist 

sammenhæng mellem ulighed i sundhed og lav sundhedskompetence. Har man lav 

sundhedskompetence, bliver det afspejlet i ens sundhedsadfærd, fx har man mindre tilbøjelighed 

til at følge en behandlingsplan korrekt, og risikoen for, at man tager medicin forkert, er forøget.  

Hvis man derimod har høj sundhedskompetence, har man lettere ved at forstå og indgå i dialog 

med sundhedspersonalet. Altså har lav sundhedskompetence negative konsekvenser for 

menneskers sundhed, og en patient med lav sundhedskompetence er også dårligere stillet end 

andre i sit møde med sundhedsvæsnet. Der er dokumenteret sammenhæng mellem at tilhøre en 

lavere socialgruppe og det at have lav sundhedskompetence.  

Patientuddannelse er en god måde at forbedre patienters sundhedskompetence på. 

Der findes allerede mange former for patientuddannelse, og mange patienter deltager. Der er 

dog stadig et potentiale. Undersøgelser viser nemlig, at personer fra de laveste socialgrupper i 

mindre grad deltager i patientuddannelser end andre. Enten fordi de ikke tager imod tilbuddet, 

eller fordi de slet ikke får det tilbudt. Man bør derfor tage højde for sundhedskompetencer og 

sociale grupperinger i tilrettelæggelsen af og rekruttering til patientuddannelser (2). 

En udfordring er også, at der er forskellige tilbud om patientuddannelse afhængigt af, hvor i 

landet man bor. I nogle kommuner kan man fx benytte kurset ”Lær at leve med kronisk sygdom”, 

hvis man har kræft. I andre kommuner dækker tilbuddet andre kroniske sygdomme og ikke kræft. 

Der er derfor både potentiale for at ensrette og udbrede tilbud om patientuddannelse samt at 

differentiere tilbuddene, så de når ud til flest muligt. 

6.3 Aktiv forskelsbehandling 

Også inden for behandling af kræft kan man tale om at indføre aktiv forskelsbehandling. I ordet 

ligger der, at sundhedsvæsenet kan træffe et aktivt valg i forhold til at behandle mennesker 

forskelligt og at bruge flere ressourcer på de personer, der har det største behov. Flere 

undersøgelser peger på, at det kan være en måde at opnå mindre ulighed i sundhed på.  

I forhold til at reducere ulighed i behandling af kræft via aktiv forskelsbehandling kunne det 

være en mulighed – som med opsporing og diagnostik af kræft – at anvende: 

· Scoringsværktøjer, der ved hjælp af enkle kriterier finder de personer, der kan have brug 

for ekstra hjælp og støtte i sundhedssektoren. Eksempelvis ”enlig”, ”uden uddannelse”, 

”få relationer”, ”psykisk sårbarhed” el.lign. 
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7 Sundhedssystemets rammer  

Sundhedsvæsnet i Danmark er styret på forskellige niveauer: Det nationale niveau, hvor 

Folketinget lovgiver, og regeringen sætter rammerne for sundhedsvæsnet. Regionsniveauet, hvor 

regionsrådene bl.a. driver sygehusene og prioriterer sygehusvæsnets ressourcer. 

Kommunalniveauet, hvor kommunalbestyrelserne bl.a. driver lokalt funderede interventioner og 

kampagner. For at mindske ulighed i kræftbehandling kan man sætte ind på flere niveauer. 

Vi har identificeret 2 virkemidler, der særligt kan medvirke til at mindske ulighed i opsporing og 

diagnostik af kræft: 

· Sæt ulighed på dagsordenen 

· Forbedret uddannelse af sundhedspersonale. 

Vi præsenterer virkemidlerne i de følgende afsnit. 

7.1 Sæt ulighed på dagsordenen 

Ved vurdering af nye tiltag i sundhedssektoren og bl.a. også ny medicin indgår der ikke en 

vurdering af ulighedseffekter.  

For at mindske ulighed i kræft kunne man: 

· Indføre krav til en ulighedsvurdering parallelt med de øvrige vurderinger, som man 

gennemfører for nye tiltag. Dette er foreslået af forskere i Storbritannien (Health equity 

impact plane). 

7.2 Forbedret uddannelse af sundhedspersonale 

Der påhviler sundhedspersonalet et stort formidlingsansvar, når de skal tale med patienter om 

sygdom, sundhed og behandlingsforløb. For at kunne varetage denne opgave er det væsentligt, at 

sundhedspersonalet har den nødvendige viden og konkrete kommunikationsværktøjer. De 

sundhedsprofessionelle har en høj faglighed, stor viden og erfaring, og mange 

sundhedsprofessionelle har også modtaget undervisning i patientkommunikation under deres 

uddannelse og evt. efterfølgende kurser. Alligevel er det ikke alle, der har de fornødne 

kompetencer til at kunne kommunikere målrettet og i øjenhøjde med alle typer patienter uanset 

patientens baggrund og kompetencer.  

For at sikre god og målrettet kommunikation mellem patienter og sundhedspersonale kunne man 

øge fokus på vigtigheden af kommunikation som en måde at imødekomme ulighedsudfordringen i 

behandling af kræft. En mulighed er at tilbyde målrettet uddannelse til sundhedsprofessionelle, 
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der har behov for opkvalificering for at kunne kommunikere bedst muligt med alle typer 

patienter. 

For at mindske ulighed i behandling af kræft kunne man således: 

· Lave målrettede uddannelsesindsatser med fokus på ulighedsdimensionen og 

kommunikation enten som efteruddannelse eller som en integreret del af 

sundhedsuddannelserne. 

· Prioritere sidemandsoplæring og/eller supervision ved samtaler med patienter med 

særlige udfordringer. 

· Gøre enkel og målrettet kommunikation til et mål overalt i sundhedssektoren og på den 

måde gøre sundhedsinformation mere tilgængelig for alle patienter. 
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8 Metode 

For at udforme dette virkemiddelkatalog har vi benyttet os af 3 forskellige kilder: 

· Litteratursøgning 

· Ekspertinterviews 

· Gennemgang af eksisterende rapporter. 

I det følgende beskriver vi hver af disse metoder/kilder. 

8.1 Litteratursøgning 

For at identificere relevant litteratur har vi gennemført en litteratursøgning i litteraturdatabasen 

PubMed med en bred søgestrategi. Vi har søgt på alle relevante synonymer for ulighed og kræft.  

Vi benyttede følgende søgestreng:  

‘Intervention AND Cancer AND Inequality AND (Diagnose OR Trace OR Treatment)’. 

I søgningerne har vi også brugt synonymer for disse ord for at identificere relevante artikler. I 

tabel 1 findes de søgeord og synonymer, vi søgte på. Vi inkluderede Medical Subject Headings 

(MeSH-termer), hvor det var relevant.  
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Tabel 1 
 

Søgeord og antal publikationer fra litteratursøgning 
 

  Søgeord og synonymer 

Intervention  Cancer  Inequality  Diagnose  Tracing  Therapy  

interventions  cancers  inequalities  diagnose trace  therapeutics  

interventive  tumors  inequity diagnosable  traced  treatments  

interventional tumor  inequities diagnosis  traces  therapeutic 

  tumour  disparity diagnosed  tracings  treatment 

  tumours disparities diagnosing  detect   

  carcinoma   diagnosis detectabilities  

  
carcinomas 

neoplasia 
    detectability    

  neoplasias     detectable    

  neoplasm     detectables    

  neoplasms     detectably    

  malignant     detected    

  malignancy     detectible    

  malignancies     identifier    

   SCC     identifiers    

        identifies    

        identify    

        identifying   

Antal publikationer 

8.464.057 4.796.764 585.830 10.191.210 4.879.908 4.879.908 
 

 

  
 

 

 

I den indledende søgning tilføjede vi udvalgte inklusionskriterier for at indsnævre antallet af 

publikationer, som var relevante, og hvor vi skulle screene titel og abstract.  

Inklusionskriterier 

Vi vurderede, at publikationerne var relevante, hvis: 

· de var systematiske reviews, metaanalyser eller var blevet foretaget i Danmark, Sverige, 

Norge eller Finland. 

· de var skrevet på engelsk eller et skandinavisk sprog. 

· de var udgivet i løbet af de sidste 10 år. 

· søgeordene indgik i publikationernes titel eller abstract.  

Efter den indledende søgning tilføjede vi udvalgte eksklusionskriterier for at målrette 

publikationerne til vores specifikke formål.  
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Eksklusionskriterier 

Vi sorterede publikationerne fra, hvis de: 

· omhandlede forebyggende interventioner (rygestopkurser, vaccinationsprogrammer eller 

kost- og motionsprogrammer). 

· var fra lande, der ikke vurderes sammenlignelige med Danmark (primært ikke-vestlige 

lande). 

· ikke undersøgte interventioner i forbindelse med kræft og ulighed.  

Eksklusionskriterierne blev implementeret under både screening af titel og abstract og efter 

gennemlæsning af artiklerne i deres fulde længde. 

Til at håndtere reviewprocessen benyttede vi softwareprogrammet Rayyan. Det sikrer en effektiv 

og systematisk gennemgang af artiklerne og muliggør backtracking af reviewprocessen (3). 

Første søgning, der er foretaget uden hensyn til inklusions- og eksklusionskriterierne, resulterede 

i 22.954 publikationer. Heraf var 1.202 publikationer udgivet i løbet af de sidste 10 år, skrevet på 

engelsk eller et skandinavisk sprog, og hvor søgeordene indgik i publikationernes titel eller 

abstract. 30 af publikationerne var metaanalyser, og 81 var systematiske reviews. Derudover 

omhandlede 26 publikationer interventioner i Danmark, Sverige, Norge eller Finland. 

Efter screening af titel og abstract blev 36 udtaget til at blive gennemgået i fuld længde, og 

deraf valgte vi at inkludere 25 publikationer i afrapporteringen.  
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Figur 2 
 

Flowchart af litteratursøgningsprocessen  

   

 

 

Afrapportering og gruppering af litteratur  

Vi har systematisk gennemgået de 25 publikationer, som vi vurderede var relevante. Fra disse har 

vi ekstraheret følgende informationer:  

· Generel information, herunder titel, forfatter, og hvorfor publikationen blev inkluderet. 

· Patientpopulation. Hvilken type af kræft målretter interventionen sig imod?  

· Problemområde. Hvilket problemområde søger interventionen at forbedre, fx screening, 

stadie ved kræftdiagnose, forebyggelse m.m.?  

· Socialgruppe. De publikationer, vi har inkluderet, har blandt andet fokus på etniske 

minoriteter, lavindkomstgrupper, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedsstatus etc.  

· Interventionsredskab. Herunder patientuddannelse, peer support, 

organisationsforandring, støtteperson og påmindelser (telefonisk eller skriftligt) m.m.  
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Systematiske reviews
(81)

Publikationer, der bliver 
inkluderet i afrapporteringen  

(25)

Publikationer identificeret gennem PubMed, 
august 2020*

(22.954)

Publikationer, hvor søgeordene 
indgår i titel eller abstract

(1.902)

Publikationer, der er udgivet i løbet af de sidste 
10 år og er udgivet på engelsk/skandinavisk

(1.202)

Publikationer, der gennemgår 
fuld testscreening

(36)

Metaanalyser 
(30)

Intervention i DK, SV, NO 
eller FI

(26)

* Vi benyttede følgende søgestreng med relevante alternative synonymer: Intervention AND Cancer 

AND Inequality AND (Diagnose OR Trace OR Treatment). 
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· Vellykket intervention. Om intervention blev opfattet som vellykket, samt på hvilke 

parametre interventionen havde gode resultater. 

Efter hovedtemaerne blev afrapporteret, gennemgik vi samtlige publikationer og kategoriserede 

dem efter følgende indsatsområder:  

1. Patientrettet kommunikation og interaktion 

2. Intern kommunikation og samarbejde inden for sundhedsvæsenets ”siloer” samt 

kommune og region 

3. Det fysiske møde med sundhedsvæsenet – Flyt sundhedsvæsenet tættere på borgeren 

4. Det hele menneske - Social tilstand, sundhedstilstand, relationer, patientkapacitet 

5. Sundhedsvæsnets rammer 

I tabel 2 fremgår artiklerne fordelt på indsatsområderne. Kilderne er listet i afsnit 9.1. 

Tabel 2 
 

Fordeling af artikler på indsatsområderne 
 

  Centrale områder Antal artikler  Referencer  

Patientkommunikation     

Opfølgning og støtte 7 (4–10) 

Påmindelser 9 (5–7,9,11–15) 

Intern kommunikation 0   

Det hele menneske     

Forbedret sundhedskompetence 12 (10–13,16–23) 

Aktiv forskelsbehandling 0   

Nært sundhedsvæsen     

Hjemmescreening 2  (6,15) 

Indsats i menneskers nærmiljø 7 (4,5,9,21–23) 

Indsats på arbejdspladser  0   

Målrettet kommunikation  3 (13,17,18,22,24) 

Sundhedssystemets rammer     

Sæt ulighed på dagsordenen 0   

Differentieret ressourceforbrug og takster 0   
 

 

  
Note: Nogle artikler undersøger flere interventioner og bruges derfor til flere centrale områder. Omvendt er der også nogle 
interventioner, som ikke er relevante i vores undersøgelse, og de fremgår derfor ikke af denne tabel. 
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8.2 Ekspertinterviews 

En primær kilde til viden og opbygning af dette virkemiddelkatalog er ekspertinterviews.  

Vi har gennemført semistrukturerede interviews med syv eksperter inden for social ulighed i 

sundhed; seks fra Danmark og en fra England. For at sikre, at vi belyste ulighed i sundhed fra 

forskellige vikler, havde eksperterne forskellig baggrund. Vi interviewede både kliniske 

eksperter, personer med ekspertise i, hvordan systemet møder mennesket, samt 

sundhedsøkonomiske eksperter. 

Forud for ekspertinterviewene formulerede vi en spørgeguide. Spørgeguiden bestod af åbne 

spørgsmål med udgangspunkt fund fra litteraturgennemgangen. 

Interviewene tog mellem 1 og 2½ time og blev gennemført i august og september 2020. 

8.3 Øvrige kilder  

Ud over den strukturerede litteratursøgning og ekspertinterviews har vi også benyttede en række 

andre kilder. Rapporter udgivet af Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse har været 

anvendt som baggrundsviden.  

Derudover har vi deltaget på Kræftdag 2020, som i år handlede om ulighed i kræft, for at sikre, 

at vores resultater var i tråd med den nyeste forskning. En række centrale personer inden for 

ulighed i kræft holdt foredrag på dagen, og denne viden har vi også brugt som supplement til 

ekspertinterviewene.  

Kilderne er listet i afsnit 9.2. 
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