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Faktaark – Nationale mål
Danskerne levere kortere end i mange andre lande og lever ikke nær så sundt. Det betyder, at flere rammes
af de såkaldte livsstilssygdomme. Samtidig er uligheden i sundhed alt for stor, og den enkeltes
sundhedsstilstand afhænger i alt for høj grad af indkomst og uddannelse.
Hvis det skal lykkes at møde udfordringerne med ulighed i sundhed og for få gode leveår hos nogle
danskere, er der behov for en nytænkning af forebyggelsesindsatsen.
Regeringen vil derfor sætte nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand de næste 10 år, og
der afsættes i alt 120 mio. kr. i perioden 2014-2017 til at indgå partnerskaber med frivillige foreninger, private
aktører og erhvervslivet. Partnerskaberne skal arbejde med konkrete initiativer og tiltag, der skal understøtte
opfyldelsen af de nationale mål.
Målene skal tage afsæt i de velkendte risikofaktorer, der skaber de største sundhedsudfordringer i forhold til
middellevetid, gode leveår og social ulighed i sundhed. Samtidig skal målene illustrere, at danskernes
sundhed er et fælles anliggende, og at sundhed skabes ad mange forskellige veje. En sundere befolkning
nås kun i fællesskab og samspil mellem ministerområder, kommuner, borgere, frivillige foreninger, private
aktører og erhvervslivet.
Regeringen prioriterer derfor inddragelse af civilsamfundet, kommuner, regioner og erhvervslivet højt. For at
nå målene, er det vigtigt, at alle bidrager til medejerskab og medansvar og tager aktivt del med gode forslag
og idéer til opfyldelsen af målene. Målene suppleres derfor af en partnerskabsstrategi.

Tabel 1
Udgifter til partnerskaber, mio. kr.

Partnerskaber til realisering af de nationale mål

2014

2015

2016

2017

I alt

30

30

30

30

120

Fakta


Den rigeste fjerdedel af danske mænd lever i gennemsnit knapt 10 år længere end den fattigste
fjerdedel. For 25 år siden var forskellen 5,5 år.



30 årige danske mænd med de korteste uddannelser kan forvente at leve omtrent 4 år kortere end
de 30 årige danske mænd med de længste uddannelser. For 25 år siden var forskellen 2 år.

Se også: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Lighed-i-sundhed/2013/Marts/Uligheden-i-sundhed-er-dybturimelig.aspx

