
 

 

Møde Social ulighed i sundhed 6.10.2021 
 

Tilstede: Olaf, Inger, Mette og Margrethe 

Afbud: Janne, Ole, Anders, Martin, Anette 

1) Præsentationsrunde 

Mette Hyllegaard Madsen er ny i udvalget, velkommen 

 

2) Godkendelse af sidste referat 

Ingen yderligere kommentarer, godkendes og lægges på hjemmesiden 

 

3) Valg af referent 

Margrethe skriver referat 

 

4) Temadag/Årsmøde 

Årsmødeudvalget har flyttet datoer efter evalueringer til d.9-10.marts 

Udvalget + de ledende overlæger er positivt stemt for et tema om Ulighed, klima og 

verdensmålene. 

 

Udgangspunkt: Verdensmålene med fokus på: klima, ulighed og arbejde 

Se endv.Ugeskriftet sept 2021 med specialudgave 

Forslag til oplægsholdere: 

 

• Verdensmålene: Ramme for årsmøde, se ovenover 

• Professor Sebastian Mernild, SDU, klimaperspektiv på ulighed 

• Lægeforeningen (Klima og Sundhed udspil afventes i okt.21) 

• Kommuner + regioner 

• SST (Anette forhører sig i sin afd (Forebyggelse og Ulighed)) 

• Praktiserende læge i sydsjælland som har arbejdet på reduktion af ulighed 

vha det nære sundhedsvæsen (MBS finder navnet) 

• Morten Soderman 

• Anders Kühnau 

• Finn Diderichsen 

• Thomas Benfield 

 

Vi kunne godt tænke os en oplægsholder som kobler arbejdsvilkår og ulighed på, enten 

forskning/praksis. Vi går i tænkeboks. Fx indtænk oplægsholder fra Sverige eller Norge? 

Meld tilbage  

Alex Burdoff har fortalt at Rotterdam har øget klimaopmærksomhed. Kan tænkes ind 

mange steder: fx ressourcer/forbrug på hospitalerne 

SDU arbejder meget med verdensmålene. Skal indtænkes i alt arbejde. Således ser det 

ud for Olafs afd: 

Maritime Health Research and Education-NET/Contribution to UNs 17 Sustainable 

Development Goals 

• Goal 4: Quality Education 

• Goal 5: Gender Equality 

• Goal 8: Decent Work and Economic Growth 

• Goal 10: Reduced Inequality (Compliance with MLC2006 and the C188) 

• Goal 12: Responsible Consumption and Production (Ships’ SOx and NOx 

emissions) 



 

 

• Goal 14: Life underwater observations on compliance with good waste 

management 

• Goal 17: Partnerships to achieve the Goals 

 

 

5) Diabetesprojekt ved Olaf 

Søfart og transport: Ser særligt ulighed i sundhed i arbejde i fht forekomst DM2. 

Tilstanden er stigende. Der er i det hele taget rigtig meget ulighed forbundet med 

arbejdsvilkår i transport, havnearbejder, taxichauffører. Disse arbejdsvilkår er ens 

verden over, der er brug for forbedring.  

Olaf har talt med Steno som stiller sig positivt til et samarbejdsprojekt. Der er 2 mål; 

- Få myndigheder til at ændre lovgivning/rådgivning mhp tidligere opsporing. Nu 

bruges u-stix (optil 50% falsk negative) I gang med et skriv til international 

tidsskrift mhp en løftestang. 

- Hjælpe med at iværksætte en monitorering som bedre kan opspore DM2 

 

6) Evt. 

Margrethe er presset og er ikke kommet videre med artikel om ulighed i sundhed. 


