
Hvordan kommer vi den 
sociale ulighed i sundhed i 

kommunerne til livs?

LAKS Afslutningskonference

Moderator: Kurt Strand

Mogens Dahl Koncertsal den 13. oktober 2016



VELKOMMEN



Program

10.00 – 10.10 Velkommen ved Otto Ohrt, Formand for Sund By Netværket 
og Søren Vikkelsø, Afdelingschef COWI 

10.10 – 10.55 ”Hvordan vinder vi kampen mod social ulighed i sundhed?” 
ved Bo Lidegaard, historiker, tidligere chefredaktør Politiken

10.55 – 11.25 Tre inspirationsoplæg om at arbejde med social ulighed i 
sundhed i det nære sundhedsvæsen

11.25 – 12.10 Paneldebat - hvordan reducerer vi den sociale ulighed i 
sundhed i kommunerne? 

12.10 – 13.00 Frokost i Koncertsalen 

13.00 – 13.30 ”Hvordan kan vi bruge frontpersonalets viden til at reducere 
social ulighed i sundhed i det nære sundhedsvæsen?” ved 
Anna Paldam Folker, ph.d., Statens Institut for 
Folkesundhed og Sigurd Lauridsen, ph.d., COWI

13.30 – 14.30 Parallelsessioner 

14.30 – 14.45 Kaffepause i Store Sal

14.45 – 15.25 ”Er de dårligst stillede selv ansvarlige for deres 
livsstilssygdomme?” ved Martin Marchman Andersen, filosof

15.25 - 15.30 Farvel og tak for i dag



Hvordan vinder vi kampen mod 
social ulighed i sundhed?

Bo Lidegaard

Historiker og tidligere chefredaktør på Politiken



Om at arbejde med social ulighed i 
sundhed i det nære sundhedsvæsen:

Genoptræningscentret i Holbæk

Globus1 i Aarhus

Center for Kræft og Sundhed i København



AKTIV HELE LIVET

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE 

SUNDHEDSTILBUD (LAKS)

Genoptræningscenter - projektgruppe
• Liselotte Bonde (daglig leder)
• Camilla Schmidt (ergoterapeut)
• Line Reffelt Jørgensen (fysioterapeut)
• Mette Nielsen (fysioterapeut)
• Lotte Petersen (fysioterapeut)

8 ergoterapeuter
24 fysioterapeuter
2 træningsassistenter
2 administrative medarbejdere
Daglig leder fælles med Sundhedscenter

En lokation
Ca. 180 borgere dagligt



AKTIV HELE LIVET

Formål

• At forbedre den sociale ulighed i sundhed ved at skabe bedre og 
mere helhedsorienterede løsninger til borgere med 
multisygdomme og deraf følgende komplekse problemstillinger.

• Fokus på at fremme lige adgang til kommunale tilbud, hvor lige 
adgang først er reel, når sårbare/ressourcesvage borgere er 
hjulpet gennem ”systemet” og aktuelt har fået tilbudt 
eksisterende muligheder.

• Det forudsætter

• at vi som professionelle får afdækket borgerens problemstillinger, 
behov og ressourcer ved en helhedsorienteret tilgang

• at vi kender til kommunens tilbud og til henvisningsprocedure.



AKTIV HELE LIVET

1. Borgere med multisygdom 
skal have tilbudt en 
helhedsorienteret og 
koordineret indsats, hvor 
vigtige 
årsagssammenhænge 
afdækkes og håndteres.  

2. Borgere med multisygdom 
oplever, der bliver taget 
hånd om hele deres 
situation på en 
respektfuld og værdig 
måde.

Mål                           Proces

• Proces i form af 
aktionslæring

• Løbende indhentet viden, 
udviklet og afprøvet 
redskaber, evalueret og 
tilpasset i samarbejde 
med kolleger og borgere

• Udgangspunkt i borgere 
med hjertelidelser og 
amputation



Tidslinje for LAKS-projekt
Genoptræningscentret Holbæk Kommune

Maj 
2015

Projekt-
start

Udarbejdelse og
godkendelse af
handleplan

Spørgeskema til kolleger
om kendskab til  
kommunens
tilbud

Udarbejdelse af 
screeningsredskab 
til interview af borger

Udarbejdelse af oversigt
over tilbud og mulige
samarbejdspartnere

Sept. 
2015

Besøg af diverse samarbejds-
partnere fra relevante tilbud i 
kommunen i perioden jan-okt 2016

Januar 
2016

Screeningsredskab
afprøvet – ny udgave
med scalering

Marts 
2016

Udarbejde beskrivelse til
spørgeguide
Sende spørgeskema til
Kolleger igen

Juni 
2016

Okt.
2016

Projekt 
slut/
frem-
læggelse

Oversigt over tilbud
og samarbejds-
partnere færdig

Opsamling/
evaluering

Spørgeskema
til borgere om 
oplevelse af tilgang

Implemen-
teringsplan
udarbejdet

Undervisning 
VBA – revision 
af spørgeguide

August
2016

Nov. 
2015

Sept.
2016



AKTIV HELE LIVET

Oversigt samarbejdspartnere



AKTIV HELE LIVET

Foreløbige resultater

• Spotter hurtigere sårbare borgere via formaliseret 
interview

• Borgere får bedre tilbud grundet øget kendskab og 
henvisning til supplerende tiltag

• Øgede kompetencer/viden hos medarbejdere

• Større indsigt i og fokus på egne muligheder og 
begrænsninger

• Tør i højere grad tage de svære samtale



Om at arbejde med social ulighed i 
sundhed i det nære sundhedsvæsen:

Genoptræningscentret i Holbæk

Globus1 i Aarhus

Center for Kræft og Sundhed i København



Folkesundhed Aarhus Vest

Globus 1

LAKS - afsluttende konference d. 13. oktober 2016

Kontakt: folkesundhed@mso.aarhus.dk

mailto:folkesundhed@mso.aarhus.dk


Folkesundhed Aarhus Vest

• Satellitafdeling af ‘det store 
Folkesundhed Aarhus’

• Etableret i 2009 ud fra et ønske om 
at give alle kommunens borgere 
mulighed for at arbejde med deres 
sundhed

• Indsatsen målrettet borgere som har 
brug for sprogstøtte 

(somalisk, tyrkisk, arabisk og farsi)

• Borgerne bliver henvist fra egen 
læge, sygehus, andre 
samarbejdspartnere eller opsøger 
selv tilbuddet



Målgruppens udfordringer

Vi ved fra danske og 

internationale undersøgelser, at 

etniske minoriteter har en øget 

sygdomsbelastning med en 

ophobning af individuelle, 

socioøkonomiske og strukturelt 

betingede risikofaktorer, som er 

forbundet med en øget risiko for 

udvikling af livsstilssygdomme  og 

ikke mindst en dårlig prognose i 

forhold til konsekvenser af 

sygdom.



Målgruppens udfordringer

Det er svært at generalisere, men……

svag tilknytning til arbejdsmarkedet, kort eller ingen uddannelse, dårlig økonomi, 

sprogbarriere, bor i udsatte boligområder, multisygdom, PTSD eller anden psykisk 

sygdom, lav tiltro til egne evner til at skabe forandring, skrøbelige netværk og 

svært ved at navigere i og gøre hensigtsmæssigt brug af sundhedsvæsenet.

Alt dette betyder, at borgerne oplever et hverdagsliv præget af bekymring og 

usikkerhed. De har svært ved se sig i stand til at deltage i kommunale 

sundhedsfremme tilbud, har svært ved at forholde sig til langsigtede 

sundhedsgevinster og ikke mindst svært ved at tage ansvar for egen sundhed.



Den fagprofessionelle udfordring

Vi må ofte bøje rammerne og lave 

meget benarbejde for at give 

vores målgruppe et tilbud som 

reelt understøtter forandring.

Der er ikke noget ‘one-size-fits-all’ 

– men der er tale om en indsats 

som konstant skal tilpasses den 

enkelte borgers livssituation og 

ressourcer. 

Tavs viden og mangler et fælles 

sprog



LAKS

Vores deltagelse i LAKS har givet mulighed for at arbejde mere målrettet 

med at understøtte målgruppens mulighed for at bruge og få udbytte af 

kommunens sundhedsfremme tilbud:

• Vi har udviklet et redskab, som skal hjælpe os med at differentiere mellem de 

borgere, som har brug for en særlig håndholdt indsats og de borgere som i 

højere grad er ’selvkørende’

• Vi har kortlagt og beskrevet vores indsats til særligt belastede borgere: hvad 

er det vi gør, når vi bøjer rammer? hvori består benarbejdet? hvad er det vi 

gør, når det går bedst? og hvordan sikre vi, at flere får det bedste?

• Der er udarbejdet indsatsteori og vi har udviklet en model, hvor vi forsøger at 

koble vores praksis til sundhedspædagogiske teorier

Vi håber, at vores erfaringer vil bidrage til at forbedre sundheden for en 

udsat målgruppe og dermed være en lille dråbe i havet i forhold til at 

reducere den sociale ulighed i sundhed. 



Om at arbejde med social ulighed i 
sundhed i det nære sundhedsvæsen:

Genoptræningscentret i Holbæk

Globus1 i Aarhus

Center for Kræft og Sundhed i København



kraeftcenter-kbh.dk

Lighed i rehabilitering i 

Center for Kræft og Sundhed København 

v/Projektleder Carina Wedell Andersen

LAKS konference 13. oktober 2016 



Center for kræft og sundhed

• Københavnere der har eller 

har haft kræft

• Ca. 1200 henvisninger om 

året

• Ca. 35 ansatte

• Individuelt tilpassede 

rehabiliteringsforløb med 

fokus på fysiske, psykiske 

og sociale forhold 

kraeftcenter-kbh.dk



To perspektiver:

kraeftcenter-kbh.dk

• Udadrettet perspektiv: Vores omverden

 Mål: Lige adgang til rehabilitering

• Indadrettet perspektiv: Os selv (LAKS)

 Mål: Lige deltagelse i og lige udbytte 

af rehabilitering



LAKS Handleplan

• Synliggøre de usynlige opgaver

• Forstå målgruppens diversitet

• Sprog omkring ulighed

kraeftcenter-kbh.dk



Målgruppen – en model

kraeftcenter-kbh.dk

Kortuddannede (inkl. ingen uddannelse)

Socialt sårbare 

Socialt 

udsatte 

Sårbarhedsfaktorer:

• Dårlig økonomi

• Ledighed 

• Ustabil boligsituation

• Bor alene

• Spinkelt/intet socialt netværk

• Ensomhed

• Anden sygdom (somatisk / psykisk)

• Misbrug

• Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd



Et refleksionsredskab - arketyper

kraeftcenter-kbh.dk

Karaketeristik

• Giver udtryk for det går fint, taler ikke om problemer - vil 

ikke være til besvær

• xx

Udfordringer

• Stiller ikke afklarende/uddybende spørgsmål ved 

usikkerhed, er bange for at virke dum 

• xx

Handlemuligheder

• Høre efter de små ting og spørge nysgerrigt ind - vær 

opmærksom på udtryk for tvivl og  usikkerhed 

• xx

Obs tidsforbrug

• Risiko for ‘for hurtig’ afslutning, hvis ikke KP er obs på det 

mindre synlige

• xx



PANELDEBAT

• Ninna Thomsen (SF), Sundheds- og 
omsorgsborgmester, Københavns Kommune 

• Otto Ohrt, Formand for Sund By Netværket 

• Tina Nør Langager, Formand for 
Ergoterapeutforeningen 

• Karen Langvad, ks. Direktør Danske 
Fysioterapeuter 

• Vibeke Brønnum, Folkesundhedschef, 
Aarhus Kommune



FROKOST
i Koncertsalen 



LAKS 
LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE 

SUNDHEDSTILBUD

Hvordan kan vi bruge frontpersonalets viden 
til at reducere social ulighed i sundhed i det 

nære sundhedsvæsen?

Mogens Dahl Koncertsal

Den 13. oktober 2016

v. Anna Paldam Folker, SIF og Sigurd Lauridsen, COWI



Program

Hvad er LAKS?

Organisering 
af LAKS

Formål med LAKS

Hvordan er LAKS 
designet og 
gennemført?

Hvad er der 
kommet ud af 

LAKS?

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud

13. OKTOBER 2016



Hvad er LAKS? LAKS er en stor del af jer, som 
sidder her!

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud



Følgende kommuner og enheder har deltaget i LAKS

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud

Aarhus Kommune

› Globus 1, Folkesundhed Aarhus Vest, 
Sletten

› Center for sundhedsforløb, Folkesundhed 
Aarhus Vest

› Korsagergården

› Provstebakken

› Enhed for Sundhedsfremme og 
Forebyggelse

Københavns Kommune

› Center for Kræft og Sundhed

Halsnæs Kommune

› Havlit 1 & 2 og Fjorden

› Paraplyen

› Idrætshallerne

Gladsaxe Kommune

› Værestederne, Mødestedet og Skur 2

› Carlshuse

› Rusmiddelcenteret

› Egekrogen

Ballerup Kommune

› Livsstilscafe (tværgående initiativ)

Holbæk Kommune

› Genoptræningscenteret

› Plejehotellet

› Sundhedscenteret

› Stenhusbakken



Organisering af LAKS

› LAKS er et partnerskabsprojekt, der er 
organiseret af Sund By Netværket, COWI, 
Ergoterapeutforeningen og Danske 
Fysioterapeuter.

› Sund By Netværket har været overordnet 
projektleder af LAKS, og COWI har stået for 
den praktiske gennemførsel af projektet. 

› Projektet er gennemført i perioden 
december 2014 til december 2016 og er 
finansieret af partnerskabspuljen under det 
tidligere Ministerium for Sundhed og 
Forebyggelse (nu Sundheds- og 
Ældreministeriet).

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud



Formål med LAKS

› At udvikle metoder til at reducere ulighed i sundhed 
sammen med medarbejderne og teste dem med 
borgerne.

› Fokus på hvad medarbejderne har mulighed for at gøre 
noget ved.

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud

13. OKTOBER 2016



Ideer bag LAKS

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud

Stå på skuldrene af 
bedste viden om social 

ulighed i sundhed

Forsøg på at forkorte 
vejen fra viden til 

praksis 

Arbejde bevidst med 
viden om 

implementerings-
faktorer

Inddrage medarbejdere 
og ledelse i udvikling af 

praksis

Tilpasse og 
implementere 

undervejs



Aktionslæringsmetoden - LAKS' metodiske ramme, 
som har bundet alle delprojekter sammen

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud

› I al sin enkelhed består ALG-metoden i at involvere en udvalgt 
gruppe medarbejdere – en såkaldt aktionslæringsgruppe – i en 
forandringsproces, som har fokus på at identificere og løse 
udfordringer, som medarbejderne oplever som barrierer for at 
nå strategiske mål i deres daglige praksis – i dette tilfælde 
målet om at skabe mere lighed i sundhed.



Kernen i aktionslæring

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud36



Aktionslæringsmodellen i LAKS

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud



De unikke projekter – hver enhed i LAKS har haft sit 
eget fokus

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud

› Hvert kommunalt tilbud, som har deltaget i LAKS, har haft sin 
egen konkrete og unikke problemstilling. 

› Nogle gange har det handlet om at inkludere eller fastholde 
borgergrupper, som har vanskeligheder ved at bruge et 
kommunalt tilbud. Andre gange har det handlet om at hjælpe 
borgere med at overholde aftaler eller sikre overgange mellem 
forskellige social- og sundhedstilbud, og igen andre har haft 
helt andre fokus.



Tre centrale temaer i LAKS

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud

På trods af forskellighederne kan man alligevel sige, at de kommunale tilbud 
primært har arbejdet med tre temaer i LAKS-projektet:

› En del har arbejdet med at skabe bedre overgange for deres borgere i 
kommunen. Det kalder vi "én borger – mange udfordringer". 

› Andre har haft fokus på at skabe kontakt til borgergrupper, som traditionelt 
har fravalgt tilbuddet, og skabe en rummelighed i deres tilbud, så disse 
borgere også gør brug af det. Det kalder vi "det rigtige tilbud om 
sundhedsindsats".

› Til sidst har en del af de kommunale tilbud haft fokus på at støtte deres 
borgere i at få en sundere livsstil i forhold til navnlig kost og motion. Denne 
problematik har vi kaldt "sundhed i hverdagen".



Hvad er resultaterne i LAKS?

På borgerniveau i form af bedre sundhed for flere borgere.

› Vi har fået et ekstra sæt "social ulighed i sundhed-briller" på, som har bidraget til at 
skabe tilbud og koordinere indsatser til ressourcesvage eller særligt sårbare borgere.
Liselotte Bonde Jensen, Genoptræningscentret, Holbæk.

På medarbejderniveau i form af kompetence- og metodeudvikling samt faglig 
tilfredshed via mere differentierede handlemuligheder i relation til borgerne.

› Vi har lavet metodeudvikling om social ulighed i sundhed, fået sat ord på det, vi gør 
allerede, og haft tid til at reflektere over egen praksis. Vi har forfinet nogle af de 
tilgange, vi har, og vi har fået et fælles fodslag om det, vi gør. Projektet har bidraget 
med en anerkendelse af, at denne her type arbejde har prioritet i kommunen.
Sussie Østerby, Globus 1, Aarhus.

På institutionsniveau i form af højere kvalitet, et fælles sprog om lighed i sundhed 
og en større synlighed af arbejdet med ulighed i sundhed.

› Projektet har været en anderledes måde at arbejde på, som er til gavn for 
organisationen ved, at vi undersøger, hvad vi gør, hvilket giver erfaringer, som vi har 
taget ved lære af. At få sat ord på det, vi gør, er en interessant proces, og gør det 
synligt på hvert niveau. Projektet har gjort det forståeligt og synliggjort, hvorfor
der bliver brugt meget tid på en lille patientgruppe.
Carina Wedell Andersen, Center for Kræft og Sundhed, København.

13. OKTOBER 2016
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Resultater

13. OKTOBER 2016
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Metodisk læring

› Facilitator og handleplan: Det er vigtigt med en facilitator af 
forandringsprocessen. Det kræver en vedvarende indsats at holde et projekt på 
sporet.

› Tæt på kerneydelsen og klare mål: Aktionslæring egner sig bedst til at arbejde 
med udfordringer og problemer, som ligger tæt på kerneydelsen. Her er 
motivationen for forbedring typisk stor, fordi konsekvenserne af problemet 
opleves dagligt, og fordi gevinsten ved en løsning eller bedre håndtering er 
mærkbar og synlig i dagligdagen – både for medarbejdere, ledelse og eventuelle 
brugere.

› Ledelsesopbakning: Forandringsprojekter, som ikke har deres udspring i 
ledelsen, er i risiko for at miste momentum. 

› Engagement og frivillighed: Succesen af et aktionslæringsforløb afhænger af, at 
det faktisk er muligt at omsætte medarbejderes viden om konkrete 
problematikker til konkrete løsninger. Dette er kun muligt, hvis de 
medarbejdere, som deltager i aktionslæringsforløbet, er engagerede og tager 
ejerskab til projektet. 

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud

13. OKTOBER 2016



Resultater – hvilke produkter er kommet ud af LAKS?

› Afslutningskonference

› Inspirationskatalog

› Rapport til Sundheds- og Ældreministeriet

› Bogkapitel i "Bedre Begrundet Praksis"

› Videnskabelig artikel i "Leadership in Health Services Journal"

13. OKTOBER 2016

LAKS, Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud



PARALLELSESSIONER

Koncertsalen: Én borger – mange udfordringer 
ved Sigurd Lauridsen

Store Sal: Det rigtige tilbud om sundhedsindsats
ved Anna Paldam Folker

Lille Sal: Sundhed i hverdagen
ved Daniel D. de la Cour



Kaffepause
i Store Sal 



Er de dårligst stillede selv ansvarlige 
for deres livsstilssygdomme?

Martin Marchman Andersen 

Filosof, post.doc., DTU



Er de dårligst stillede selv ansvarlige 
for deres livsstilssygdomme?

Martin Marchman Anderen, Ph.d.,

Post.doc, DTU Management 
Engineering



Problemet

Dokumenteret (kausal) sammenhæng mellem en lang række livsstils-karakteristika, 
f.eks. rygning, mangel på motion, overspisning, og en lang række sygdomme, f.eks. 
lungekræft og diabetes 2.

1) Er det enkelte individ med sådanne livsstilskarakteristika selv ansvarlig for sin 
højere risiko for at få sådanne sygdomme?

2) Bør vi DERFOR reducere/undlade policies, som søger at reducere social ulighed i 
sundhed? Altså ikke have noget særligt fokus på, at ressourcesvage borgere 
bliver mere syge og har større dødelighed end andre borgere? 

Holde individer med sådanne livsstilskarakteristika omkostningsansvarlig for 
(nogle af) de udgifter disse sygdomme afstedkommer (behandling, 
(syge)pension, tabt arbejdsfortjeneste, medicinsk forskning osv.)?

Hvad siger I?



En dansk undersøgelse…

I et dansk studie spørges danskere om fedme-operationer skal finansieres af det 
offentlige, eller af de fede selv. 46,5 % svarede, at de fede selv skal betale. 20,3% 
svarede ”ved ikke”. 

MEN 74,5 % af dem, som mente at de fede selv skal betale, svarede samtidig, at 
hvis der er evidens for, at de fede ikke selv er ansvarlige for deres fedme, så ville 
de ændre mening til det første spørgsmål.

Det giver grund til at tro, at grunden til, at de mener, at de fede selv skal betale, 
netop er, at de mener, at de fede selv er ansvarlige for fedme.

Lund, TB, Sandøe, P, Lassen, J; “Attitudes to Publicly Funded Obesity Treatment and Prevention”; Obesity; 2011; 19; 8; 1580–1585. 



Idealet om lige muligheder

I moderne politisk teori er der et udbredt retfærdighedsideal kaldet Luck
Egalitarisme (lighed under ansvar): 

det er, alt andet lige, uretfærdigt, hvis et individ er dårligere stillet end andre, 
uden selv at være ansvarligt herfor. 

Dette implicerer, alt andet lige, at:

hvis et individ selv er ansvarligt for at være dårligere stillet end andre, så er 
dette ikke uretfærdigt. 

Hvis individer er ansvarlige for adfærd, der leder til forhøjet risiko for sygdomme, 
så kan idealet om ”fri” og lige adgang til sygdomsbehandling drages i tvivl…



Praktiske grunde til ikke at holde individer ansvarlige for sundhedsadfærd…

Skal læger for hver patient afgøre om denne er ansvarlig for sin sygdom?

På individ-niveau er det næppe muligt at afgøre præcis, hvad der er årsag til en 
given sygdom. Livsstilsrelateret adfærd kan lede til forhøjet risiko for sygdomme. 

Hvad hvis patienten ikke kan betale? Skal behandling undlades? (barsk 
konklusion) 



En mere elegant løsning 

Individer med samme adfærd, f.eks. rygere, deler forsikringspulje med hinanden, ex 
ante beskatning:

• Omkostningerne til behandling af sygdomme forårsaget af rygning divideres med 
antal solgte gram tobak, som forbrugsbeskattes med dette beløb. 

• (tilsvarende beskatning af f.eks. sukker, animalsk fedt, alkohol. Omkostninger til 
sund motion kan gøres fradragsberettiget).

• Når en ryger ender på hospitalet med f.eks. lungekræft, har hun og de øvrige 
rygere allerede betalt omkostningerne hertil (og vi kan lade være med at bebrejde 
hende)



Hvad kræver personligt ansvar for egen sundhed? 

Skel mellem at være ansvarlig og at blive holdt ansvarlig:

Der kan være grunde til at holde individer ansvarlige, selvom de ikke er 
ansvarlige. Hvis dét at holde et individ ansvarligt for X, leder til gode 
konsekvenser, kan det være en grund til at gøre det, uanset om individet faktisk 
er ansvarlig for X (tænk fx på ministeransvarsloven). Men dette er et spørgsmål, 
som vedrører effektivitet. 

Emnet her er, at dét at et individ er ansvarligt for at være dårligere stillet, kan 
retfærdiggøre, at det er dårligere stillet. Derfor har vi brug for at vide, hvad det 
kræver for, at et individ er ansvarligt for noget. 



Hvad kræver personligt ansvar for egen sundhed? 

Thomas er 19 år, sidder i retten og er anklaget for at have voldtaget en kvinde. Han 
tilstår. Du sidder jury’en og mener, ligesom resten, at Thomas skal straffes, blot ved du 
ikke hvor meget. Under retssagen bringes Thomas’ psykolog ind som vidne. Hun 
forklarer hans baggrund i detaljer og fremlægger overbevisende evidens for, at 
Thomas selv er blevet seksuelt misbrugt igennem det meste af sin barndom.

Vil denne information påvirke din vurdering af, hvor meget straf Thomas fortjener? 

I mange medicinske og folkesundhedsdebatter hævdes “fedme-gen” og social-
økonomisk baggrund som forklaringer på, at fx fede ikke (kun) selv er ansvarlige for 
fedme. 



Hvad kræver personligt ansvar for egen sundhed? 

Hvad forstår vi med “ansvar”?

Agent kausalitet/fri vilje

Individer kan starte nye årsagskæder, som hverken er pre-determineret eller
vilkårlige

Sand identitet

2 ordens ønsker skal bekræfte 1 ordens ønsker

Responsitivitet overfor grunde til handling

Et individ er ansvarligt, hvis det ville handle anderledes, hvis relevante 

omstændigheder var anderledes

Kun fri vilje tilgangen kan forklare hvorfor genetiske eller socio-økonomiske
omstændigheder skulle være ansvars-reducerende…!



Agent kausalitet/fri vilje

A er ansvarlig for X, kun hvis:

1) A kunne handle anderledes (end X)
2) A er ansvarlig for årsagerne til X (skal sikre at det ikke er tilfældigt, at A kunne 
handle anderledes)

Disse krav kan kun indfries af agent kausalitet:

Individer kan starte nye årsagskæder, som hverken er pre-determineret eller 
vilkårlige

Muligheden herfor er alvorligt truet af den kausale tese:   

“All our actions have antecedent causes to which they are linked by causal
laws of the kind that govern other events in the universe, whether these laws
are deterministic or merely probabilistic.”



Hvorfor ikke agent-kausalitet?

Hvis Peter spiser en stor flødeskumskage agent-kausalt, så følger det, at dét at han 
spiser flødeskumskagen har én og kun én årsag, som ikke selv har en årsag, nemlig 
den, at han beslutter sig for det. 

Men vi ville normalt mene, at der også er årsager til, at vi træffer de beslutninger, vi 
gør. 

Når vi inddeler den danske befolkning i 5 socio-økonomiske grupper kan vi se, at jo 
lavere socio-økonomisk gruppe, jo højere frekvens af rygning. 

Bedste forklaring: forskelle i socio-økonomiske omstændigheder er årsagen til 
forskellen i frekvens af rygning.

Hvis folk ryger agent kausalt, så er denne slutning, ligesom langt de fleste andre 
videnskabelige forklaringer på menneskelig adfærd, forkert. Forskellen i frekvens af 
rygning ville blot være et udtryk for tilfældige forskelle i individuelle valg 



Hvorfor ikke agent-kausalitet?

• Det er umådeligt svært at se, hvordan vi skulle kunne unddrage os de årsagskæder, 
som vi i alle andre sammenhænge accepterer at forstå verden igennem. Det 
bryder med vores generelle videnskabelige verdensforståelse, hvor hændelser, selv 
menneskelig adfærd, forklares ved at blotlægge deres årsager – hvad enten vi taler 
sociologi, psykologi eller biologi. Hvis noget er agent-kausalt frembragt, er det 
begrebsligt umuligt at spørge til dets årsag!

• Fri vilje, som vi normalt definerer den, findes sandsynligvis slet ikke, og derfor er vi 
sandsynligvis heller ikke fundamentalt set i stand til at være ansvarlige for noget
som helt, på den måde vi normalt forventer det.



Hvad betyder det for sundhedssystemet ?

Vi aldrig kan begrunde forskelsbehandling med argumenter om, at de dårligere stillede 
selv er ansvarlige for at være dårligere stillet. 

Hvis vi accepterer luck egalitarisme, idealet om lige muligheder, så betyder det, at alle 
(relevante) uligheder er uretfærdige, alt andet lige. 

Dette er dog fuldt foreneligt med paternalistiske politikker, hvor de dårligt stillede 
holdes ansvarlige, hvis dette fremmer et ønskværdigt outcome.

F.eks. at appellere til individers egen ansvarsfølelse, beskatte tobak osv. for at få dem 
til at holde op med at ryge. 

Men det kræver empirisk evidens for, at sådanne politikker rent faktisk leder til 
ønskværdige outcomes, f.eks. flere rygestop (ultimativt bedre liv)!!!



Tak for opmærksomheden!



Tak for i dag!


