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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 forskellige 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 forskellige 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 

igangsat for at sætte fokus på ulighed i kræft. Arbejdet understøttes af fire 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. 2. 

 

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

forekomme gentagelser. 
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2 Hovedpointer 

Vores gennemgang af litteratur, review af eksisterende rapporter og interviews med udvalgte 

eksperter inden for ulighed i sundhed peger samstemmende på, at det kan lade sig gøre at 

mindske ulighed i opsporing og diagnostik af kræft. Der kan sættes ind på mange fronter.  

De ti virkemidler, som vi præsenterer i dette virkemiddelkatalog, dækker en bred vifte af 

indsatser, der kan implementeres af forskellige aktører i sundhedssektoren. På hver deres vis kan 

de hjælpe med til at mindske ulighed i sundhed. 

Fælles for indsatserne er, at de indeholder et differentieret perspektiv. I erkendelse af, at alle 

mennesker er forskellige og har forskellige behov, skal de tiltag, der skal hjælpe mennesker med 

bedre at kunne navigere i sundhedssystemet, også være forskellige. Sundhedsvæsenet skal i 

endnu højere grad tilpasse sig den enkeltes behov og fokusere på være lydhøre. Indsatser skal 

designes sammen med målgruppen, for kun målgruppen kan fortælle eksperter, hvad der virker 

for dem. Sundhedsvæsenet skal måske også rykke en smule tættere på mennesker, for på den 

måde at nå dem, der ikke af sig selv kommer til sundhedsvæsenet. Og i hvert tilfælde ikke 

kommer tidligt nok, når det gælder om at få opsporet og diagnosticeret kræft i tide. 
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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 for meget for at mindske ulighed i 

opsporing og diagnostik af kræft. For overskuelighedens skyld har vi opdelt virkemidlerne efter 

fem 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 og skal videre til diagnostik og 

opsporing af en eventuel kræftsygdom. Virkemidler i forhold til det nære sundhedsvæsen handler 

om mulighederne for at flytte sundhedsvæsenet ud til borgerne, i stedet for at det er borgerne, 

der skal komme til sundhedsvæsenet. 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 

opsporing og diagnostik af kræft. 

Med hensyn til virkemidler inden for det sidste indsatsområde, kommunikation mellem læger og 

øvrigt sundhedspersonale har vi vurderet, at disse indsatser primært er relateret til en situation, 

hvor en person har fået konstateret kræft og skal videre til behandling i sundsvæsenet. Da sigtet 

med denne rapport er opsporing og diagnostik, behandler vi ikke dette indsatsområde yderligere 

her. 

De kommende afsnit er bygget op omkring de fire indsatsområder. For hvert af områderne 

beskriver vi de virkemidler, der kan benyttes til at mindste ulighed i opsporing og diagnostik af 

kræft. 
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4 Kommunikation mellem 

sundhedspersonale og patient  

For at opnå en høj kvalitet af diagnostisk og behandling er god kommunikation sundhedspersonale 

og patient 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 

lægens anbefalinger, bliver mindre og kan resultere i, at patienten i sidste ende får en dårligere 

behandling end ellers. Der er en risiko for, at patienten undlader at opsøge sundhedssystemet, og 

man risikerer dermed, at tidlige symptomer på alvorlig sygdom ikke bliver opdaget.  

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

en bedre udbytte af behandlingen.  

Inden for dette område har vi identificeret to virkemidler: 

· Opfølgning og støtte 

· Påmindelser. 

Vi præsenterer de to virkemidler præsenteres i de følgende afsnit. 

4.1 Opfølgning og støtte 

Flere undersøgelser viser, at forbedret opfølgning og støtte kan medvirke til at mindske ulighed i 

opsporing og diagnostik af kræft. Hvis en patient fx har deltaget i screening for 

livmoderhalskræft, og der er fundet celleforandringer, er der behov for yderligere prøver for at 

kunne afgøre, hvad næste skridt skal være. Jo længere tid, der går inden de opfølgende prøver, 

jo større er risikoen for, at kræften har udviklet sig. 

Forskning viser, at der er forskel på, hvor lang tid der går, fra man første gang møder 

sundhedsvæsenet, til man får en kræftdiagnose. Noget forskning viser, at de bedst stillede 

hurtigere bliver udredt for kræft. 

For at mindske forskellen i udredningstid kan man overveje: 

· processer, der sikrer, at personen kommer smidigt og hurtigt igennem sundhedssystemet, 

fx ved, at den praktiserende læge følger op og sikrer, at personen er kommet på 

hospitalet. 

· støtteperson, der hjælper med at navigere i sundhedsvæsenet. Personer, der støttes, 

kommer hurtigere i behandling efter diagnose. 
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4.2 Påmindelser 

Adskillige undersøgelser viser, at fremmøde til aftaler i sundhedsvæsenet kan øges ved at bruge 

påmindelser. Påmindelser kan ske via mange forskellige kommunikationskanaler, og blandt de 

mest brugte er fysiske breve, e-mails, beskeder i e-Boks, sms-beskeder og personlige opkald.  

Et øget fremmøde fremskynder diagnose og sikrer samtidig bedre udnyttelse af ressourcerne i 

sundhedsvæsenet. Udfordringerne i forhold til ulighed i opsporing og diagnostik af kræft opstår, 

hvis påmindelserne ikke er tilpasset den enkelte patients behov. Det kan således skabe ulighed, 

hvis ressourcestærke patienter i højere grad formår at omsætte påmindelserne til handling.  

For at mindske ulighed i opsporing og diagnostik af kræft kan man især fokusere på: 

· at bruge forskellige kommunikationskanaler og at tilpasse sprog og kommunikationsstil til 

målgruppen. 

· at anvende en differentieret tilgang og at inddrage de specifikke målgrupper, når man 

designer de forskellige tiltag. 
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5 Et nært sundhedsvæsen 

Menneskers overskud til at aktivt at opsøge sundhedsvæsnet påvirkes af både fysiske og mentale 

barrierer. De fysiske barrierer handler om den praktiske opgave med at komme fra hjemmet til 

sundhedsvæsnet. Det kan være vanskeligt, hvis man ikke kan få fri fra arbejdet eller ikke har let 

adgang til eller råd til transport. De mentale barrierer kan skyldes manglende overskud, 

manglende tro på, at det kan nytte, og måske dårlige erfaringer med sundhedsvæsenet. De 

mentale barrierer rammer formentlig også de økonomisk dårligt stillede i højere grad end de 

økonomisk bedre stillede, da det kræver overskud og vedholdenhed at navigere i 

sundhedsvæsenet.  

Et sundhedsvæsen, som rykker tætter på patienten, kan mindske både de fysiske og de mentale 

barrierer.  

Inden for dette område har vi identificeret fire virkemidler: 

· Hjemmescreening 

· Indsats i menneskers nærmiljø 

· Indsats på arbejdspladser 

· Målrettet kommunikation. 

Vi præsenterer de fire virkemidler i de følgende afsnit. 

5.1 Hjemmescreening 

En af årsagerne til, at der er ulighed inden for opsporing og diagnostik af kræft, er, at der er en 

ulighed i deltagelse i kræftscreeningsprogrammer. I Danmark er denne forskel identificeret inden 

for livmoderhalskræft, tyk- og endetarmskræft samt brystkræft (#ref KB2019). Forskere har 

desuden fundet, at der findes en social ulighed i at deltage i opfølgende tests samt at indlevere 

brugbare tests (#ref KB2019). 

I forbindelse med flere kræftformer er der mulighed for, at man kan tage screeningsprøver 

hjemme i stedet for at tage på hospitalet. Det gælder fx HPV-test, urin- og afføringsprøver. Flere 

er allerede implementeret, og forskning har vist, at det kan få flere socialt dårligt stillede til at 

deltage. 

For at mindske ulighed i opsporing og diagnostik af kræft kan man derfor fokusere på: 

· differentierede screeningstilbud, så man for endnu flere kræftformer kombinerer flere 

metoder. 
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5.2 Indsats i menneskers nærmiljø 

På trods af at de socialt dårligst stillede grupper går mest til læge, er der fortsat mange i denne 

gruppe, der ikke får opdaget kræft i tide. Det kan skyldes mange faktorer, bl.a. være et resultat 

af, at de pågældende generelt har flere sygdomme, hvilket gør det svært at opdage de tidlige 

tegn på kræft. For at øge deltagelsen i screeningsprogrammer er det en mulighed at mindske 

barriererne ved at flytte sundhedsvæsenet længere ud til borgerne.  

I forhold til at reducere ulighed i opsporing af kræft kan man således: 

· lave målrettede indsatser der, hvor borgeren er, fx screening for kræft ved skoler, 

institutioner eller indkøbscentre (screeningsbusser). 

· tilbyde hjemmebesøg af sundhedsprofessionelle eller andre, der har fået målrettet 

træning. Det kan fx være hjemme hos personer med anden etnisk baggrund, hvor man 

hjælper dem med at navigere i sundhedssystemet og med at gå til læge ved mistanke om 

kræft. 

5.3 Indsats på arbejdspladser 

Sundhed påvirker alle aspekter af hverdagen og dermed også arbejdslivet. Mennesker i arbejde 

bruger mange timer på arbejdspladsen, og der udvikles kulturer, normer og vaner blandt 

kolleger. Nogle arbejdspladser har en sundhedspolitik og sundhedsindsatser, men det er langt fra 

alle. Vores kortlægning af eksisterende viden peger på, at en målrettet indsats på arbejdspladser 

kan være med til at mindske ulighed i opsporing og diagnostik af kræft.  

For at reducere ulighed i opsporing og diagnostik af kræft kan man fx: 

· lave målrettede indsatser på arbejdspladser (screeningsbusser). Screeningsbusser har 

tidligere vist sig at være brugbare rebskaber til at bringe sundhedsvæsnet tættere på 

befolkningen. Særligt i områder, hvor der er langt til den nærmeste diagnostiske enhed, 

vil screeningsbusser gavne.  

· samarbejde med arbejdspladser om at skabe kulturændring, så det bliver set som vigtigt 

og godt at deltage i kræftscreening. 

5.4 Målrettet kommunikation 

Formålet med oplysningskampagner er at sætte fokus på sundhedsemner, der har betydning for 

folkesundheden. Kampagnerne skaber synlighed om en særlig problemstilling og har til formål at 

gøre det lettere at træffe gode valg om sundhedsadfærd. 

Mange undersøgelser viser, at det i høj grad er de bedst stillede, der reagerer på generelle 

oplysningskampagner om sundhed.  

For at sikre en bred forankring af budskaber om opsporing og diagnostik af kræft kan man: 
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· lave målrettede, specifikke oplysningskampagner om kræft og/eller screening direkte i de 

socialt dårligt stilledes nærområder. For at virke bedst muligt skal kampagnerne være 

udviklet i tæt samarbejde med målgruppen. 

· anerkende, at der er behov for en kommunikationsindsats, der er lige så differentieret, 

som målgrupperne er forskellige.   
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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 lavet et stort arbejde med at sikre samme 

tilbud 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 patienters forskellighed i 

betragtning. Det kan være deres sociale situation, netværk, øvrige diagnoser og behov og ønsker 

i øvrigt. For at lave en optimal opsporing og diagnostik af patienter bør det hele menneskes 

situation således tages i betragtning.  

Ved at have fokus på et sundhedssystem, der i højere grad tilpasser sig patienten, kan vi 

formentlig mindske ulighed i opsporing og diagnostik af kræft. 

Inden for dette område har vi identificeret to virkemidler: 

· Forbedret sundhedskompetence 

· Aktiv forskelsbehandling. 

Vi præsenterer de to virkemidler i de følgende afsnit. 

6.1 Forbedret sundhedskompetence 

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.  
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I forhold til at reducere ulighed i opsporing af kræft er det derfor særlig vigtigt at fokusere på: 

· bedre og mere enkel kommunikation af formål med og resultater af 

screeningsprogrammer. 

· målrettet personlig opfølgning til dem, der udebliver fra screening. 

6.2 Aktiv forskelsbehandling 

I ordet aktiv forskelsbehandling ligger der, at sundhedsvæsenet kan tage 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, og det er da også implementeret på flere områder, fx i forhold til sundhedsplejen i 

flere kommuner.  

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

en mulighed at anvende: 

· scoringsværktøjer, der ved 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. 

· en helhedsorienteret tilgang til det enkelte menneske. Der er behov for at betragte et 

menneskes sundhedsmæssige og sociale udfordringer under ét og ikke en ad gangen. Fx at 

man ved hver kontakt i kommunalt og regionalt regi spørger ind til personens trivsel og 

helbred. 
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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 kræftopsporing og diagnose kan man sætte ind på alle 

niveauer.  

Vi har identificeret et virkemiddel, der særligt kan medvirke til at mindske ulighed i opsporing og 

diagnostik af kræft: 

· Differentieret ressourceforbrug og takster. 

Vi præsenterer virkemidlet nedenfor. 

7.1 Differentieret ressourceforbrug og takster 

I dag bruger de økonomisk dårligst stillede personer den praktiserende læge oftere end andre. 

Alligevel er der ulighed i kræftopsporing og diagnostik, og de får i gennemsnit konstateret kræft 

senere end de økonomisk bedst stillede. Hvis man ønsker at mindske denne ulighed, kan man 

igangsætte tiltag, hvor man tildeler mere tid og ressourcer til de økonomisk dårligere stillede. 

Dette tiltag har meget til fælles med tiltaget ”Aktiv forskelsbehandling” under ”Det hele 

menneske”, men her fokuserer vi på sundhedsvæsenets rammer. 

Man kunne fx arbejde med: 

· at tilpasse takststrukturen i almen praksis til patienternes behov, fx ved at differentiere 

tidsforbrug og takst til borgere, der besøger lægen med mere komplekse 

problemstillinger. 

· at der afsættes ressourcer til at sikre opfølgning ved overgangen fra almen praksis til 

sekundær sektor. 

· at overveje at reducere tilbud til de bedst stillede i sundhedssektoren, fx ved at udnytte 

teknologiske muligheder. 

  



 

 

Incentive | 15 

 

8 Metode 

For at udforme dette virkemiddelkatalog har vi benyttet os af tre 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 tillige 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 (Ouzzani 

et al. 2016). 

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.?  
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· 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.  

· 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 (1–7)  

Påmindelser 9 (2–4,6,8–12)  

Intern kommunikation 0    

Det hele menneske     

Forbedret sundhedskompetence 12 (7–10,13–17,19–21)  

Aktiv forskelsbehandling 0   

Nært sundhedsvæsen     

Hjemmescreening 2  (3,12) 

Indsats i menneskers nærmiljø 7 (1,2,6,13–15)  

Indsats på arbejdspladser  0   

Målrettet kommunikation  3 (10,15–18) 

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 det 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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