


Anbefaling 2:

Styrk fokus på personer med særlige behov, 
herunder sårbare grupper, børn og pårørende.



• Kristina Louise Bliksted,

• Social entreprenør, cand.scient.pol.

• Medstifter og direktør i Social Sundhed.

• Siden 2013 – arbejdet på at udvikle en metode og 
organisation der bekæmper ulighed i sundhed 
ved at bygge bro mellem socialt udsatte personer 
og sundhedsvæsenet. 

• En præsentation og et eksempel på hvordan vi i 
Social Sundhed arbejder med et øget fokus på 
sårbare grupper i sundhedsvæsenet. 





Vi kan og skal skabe større 
lighed i rehabilitering 
social lighed i sundhed 

• Forskellen på hvilke ydelser man får tilbudt er socialt bestemt og geografisk bestemt–
altså ikke alene fagligt eller personligt motiveret. 

• Lav indkomst, lavt uddannelsesniveau, kulturelle baggrund og civilstatus hænger 
sammen med mindre udredning, behandling og rehabilitering.

• Virtuelle og digitale løsninger, skriftlig og mundtlig kommunikation, praktiske 
foranstaltninger der kan forhindre og besværliggøre fremmøde  - UTRYGHED og STRESS 
– begrænser de kognitive funktioner man plejer at have. 

Konsekvens: Udstødelse af arbejdsmarkedet, uhensigtsmæssig brug af ydelser, forringet 
funktionsevne og livskvalitet. 

+ oversygelighed og tidlig død!

• Men hvordan omsættes et fokus til en handling der har betydning for de grupper vi taler 
om?





Anja Buddes svar på spørgsmålet: Hvordan vil 
du gerne mødes i sundhedsvæsenet?:  

Jeg har ikke brug for andet end 

andre har – men jeg har måske brug 

for lidt mere af det. Fx tid, at blive 

lyttet til og forståelse



Øget fokus på pårørende og børn

• Børn har brug for hjælp til at tale deres sag og behov

• Børn som pårørende skal have et særligt fokus

• Pårørende er en vigtig ressource, men som også kan have brug for en 
rehabiliterende indsats. 

Paradoks: 
• Det styrkede fokus på pårørende er et paradoks, idet er at dette fokus isoleret  

vil være ulighedsskabende. 

• I jo højere grad vi lykkes med pårørendestrategien – i jo højere grad forstørrer 
man den risikofaktor det er at have et ressourcesvagt netværk.

• Fokus skal have blik for det indlejrede ulighedsskabende element der er i en 
pårørendestrategi 



Refleksion og drøftelse …

Spørgsmål 1: Hvad er udfordringerne for sårbare grupper i din 
borgergruppe/patientgruppe? - og hvorfor?

Spørgsmål 2: Hvilke muligheder ser du for at styrke fokus på sårbare 
personer i din organisation?


