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Faktaark – Øget lighed i sundhed

Den rigeste fjerdedel af danske mænd lever i gennemsnit knapt 10 år længere end den fattigste fjerdedel.
For 25 år siden var den forskel 5,5 år.
Regeringen har som mål at reducere den ulighed, der blandt andet er vokset på grund af en manglende
opmærksomhed og indsats. For at reducere ulighed i sundhed, er der brug for en helhedsindsats og for at
skabe en kulturforandring i sundhedsvæsenet. Denne forandring skal blandt andet hjælpes på vej ved øget
opmærksomhed og viden om konsekvenserne af ulighed i sundhed. Forandringerne kan ske gennem bedre
dokumentation og en målrettet indsats for at reducere uligheden.
Regeringen vil derfor:








Afsætte 40 mio. kr. til at styrke svangre- og barselsomsorgen for sårbare familier.
Afsætte 20 mio. kr. til en styrket indsats over for kræftpatienter med anden kronisk sygdom, som fx
KOL eller diabetes.
Afsætte 112 mio. kr. til styrkelse af alkoholbehandlingen og 42 mio. kr. til hjælp til rygestop for storrygere. Netop alkohol og rygning forklarer 60-70 pct. af den sociale ulighed i dødelighed.
Afsætte 20 mio. kr. til udvidelse af HPV-vaccinationsprogrammet.
Afsætte 120 mio. kr. til partnerskaber til realisering af de nationale mål til at forbedre danskernes
sundhed.
Styrke psykiatrien og indføre en udrednings- og behandlingsgaranti, så psykiatriske patienter ligestilles med andre patienter.
Afsætte 20 mio. kr. i perioden 2014-2017 til en styrket indsats for lighed i sundhed, så alle – uanset
sygdom, uddannelse eller indkomst – får gavn af de forbedringer der løbende sker i det danske
sundhedsvæsen. Midlerne skal blandt andet anvendes til at:
o Give sundhedsvæsenet et lighedstjek og indsamle mere viden om, hvad der skal til for at understøtte større lighed i sundhed, så indsatsen bliver målrettet og effektiv.
o Iværksætte en løbende monitorering af uligheden i sundhed, hvor resultaterne årligt vil blive
afrapporteret.

Fakta
 Storrygere dør i gennemsnit 8-10 år for tidligt.
 Personer der overskrider højrisikogrænsen for alkoholindtag dør i gennemsnit 4-5 år for tidligt.
 En tur med S-toget kan illustrere uligheden i Danmark. På S-togsrejsen fra Enghave Station i det
sydvestlige København til Gentofte stiger passagernes levetid, så når toget ankommer til Gentofte,
kan borgerne i gennemsnit forvente at leve 6,7 år længere.
Se også: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Lighed-i-sundhed/2013/Marts/Uligheden-i-sundhed-er-dybturimelig.aspx

