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ULIGHED I SUNDHED
5 HURTIGE SKUD  
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1.skud: Kræft
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Kræftens Bekæmpelse 2019



2. skud: Dødsfald under 5 år
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SST/SDU Social ulighed 2010-2017 



3. Skud: Cariestallet
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SST/SDU Social ulighed 2010-2017 



4. skud: psykisk sygdom

© Knud Aarup SST/SDU Social ulighed 2010-2017 



5. skud: de mest udsatte dør
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SDU & Rådet for socialt udsatte: 

Dødelighed blandt socialt udsatte  i Danmark 2007-2012 



Og det er selvfølgelig komplekst
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Defactum 2017 og SST 2020 



© Knud Aarup

F
ø

d
s
e
ls

v
æ

g
t Andel

neonatal

A
n
ta

l
å
rs

u
d
d
.

G
e
n
m

. 

L
ø

n
in

d
k
. 

Uden

hosp. 

10 år

A
n
d
e
l
i

a
rb

.s
ty

rk
.

I 
liv

e
 s

o
m

6
0
 å

ri
gResultat i nationale test i

dagtilbud og skole

0år       0år 3år 4år 5år 8år 10år 14år    25år   30år   40år   40-50år  54år  60år

Mor med ungdomsudd.

Mor uden ungdomsudd.

Mor med videregående udd.

Men der er et mønster

Rockwool Fonden 2020 



DET ER IKKE FORDI VI IKKE
BRUGER OFFENTLIGE 

RESSOURCER
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De sociale udgifter

• 764 mia.kr. i 2020

• ca 31% af BNP og knap 64% pct af alle offentlige udgifter

• Specialiserede socialområde ca. 51 mia.kr.

• Heraf 16 mia. kr. til børn og unge og 35 mia. kr. til voksne

© Knud Aarup

(Sociale ydelser 

skal forstås bredt, 

som ydelser der 

letter personers 

eller 

husholdningers 

økonomiske 

byrde i 

forbindelse med 

socialt betingede 

risici eller behov.)
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Stor stigning i velfærdsudgifter
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Fra: Steen Juul Hansen, Professionelle i velfærdsstaten, Hans Reitzels Forlag



Hvordan fordeler 1.000 offentligt 
ansatte sig
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2020: 830.000 offentligt ansatte



Vi ligger i toppen – efter Frankrig
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NB: I Danmark er overførselsindkomst bruttoficeret



Lad os lige samle op

Danmark bruger mange mia.kr. 
på indsatser og løsning af sociale 
forhold herunder ulighed i 
sundhed

Danmark har mange og 
veluddannede socialarbejdere

Så hvordan går det lige??
© Knud Aarup
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Generelt går det ikke godt 
for mennesker, der har 
behov for fællesskabet



Fattigdommen i DK stiger 

Mellem 40.-60.000 
børn har mindst et år 
i fattigdom
• Også et etnisk 

problem 

Stort problem med børn 
i fattigdom
 Risiko for mindsket 

indlæringskapacitet
 Giver store offentlige 

udgifter om 20-25 år
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Anbragte børn og unge 
klarer sig dårligt

”Anbragte kommer 
ud af anbringelsen 
uden positive 
effekter”
– uddannelse, beskæftigelse, 
sundhed, kriminalitet, osv
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2011 Det er ikke blevet bedre de 

sidste 6-7 år



Det går ikke godt for voksne med 
særlige behov…
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31%          56%         57%        63%          79-84%

Målt ift. beskæftigelsen

Ud af i alt: 

118.706          295.401           320.702        20.678           2.814.276

(20%)



…og slet ikke hvis man lider af en psykisk 
sygdom eller handicap og er i udd.
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Andel uden ungdomsuddannelse/ videregående udd:

29,9% / 56,7%

21,5% / 51,0%

25,7% / 58,0%

18,2% / 47,7%

11,2% / 38,3%



Det giver også et skævt Danmark
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? Ubalance ift arbejdskraft efterspørgsel i 2030

Under 9%

Over 13,5%
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Har vi et fællesskab i Danmark 

som holder dig oppe?
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Fremtidens sociale 
problemer skabes i dag



Vi sender børn og unge 
i udenforskab….
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Min figur efter inspiration af Ingmar Nilsson og Andreas Wadeskog, Utanforskabets pris 2014;  Unga, skolmisslyckande och

arbetsmarknad 2014; Nilsson 2011 Strategier) 
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UDENFORSKAB 



© Knud Aarup

To velfærdsundergravende 
tendenser

Utrygheden stiger

Velfærdssamfundets 
dødsspiral



Er vi ved at miste troen på 
fællesskabets støttende hånd?
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Stigende 
utryghed

• Den 
gennemsnitlige 
tryghed faldet de 
sidste 12-13 år

• Andel af utrygge 
voksne vokset 
fra knap 3% til 
godt 17%

© Knud Aarup

Tryghed

Utryghed
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Angsten for den sociale deroute

Sikkerhedsnettet er væk?
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På vej ind i 
velfærdssamfunds 

dødsspiral ?



Håbløshedens dynamik for de 
dårligst stillede 20%
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Ringe social 
mobilitet

(kun 
mønster-
brydere)

Ingen/ 
dårlige 

fremtids-
udsigter

Social 
usikkerhed 

(selv-
beskyttelse 

og uro)

Belastning 
af 

samfunds-
økonomien

Krav om 
yderligere 

besparelser

Dårlig 
social 

indsats

(= mgl. 
effekt)



Den negative dynamik for de 
bedst stillede 50%
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Krav om 
offentlige 

besparelser 

Dårligere 
velfærds-

institutioner

Utilfredshed 
skat ~ 
service

Krav om 
private 

alternativer

Krav om 
mindre skat



Velfærdssamfundets 
dødsspiral
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 Gradvis opbygning af private alternativer til de 
som har råd

 Stadig dårligere offentlige institutioner
 Angst for social deroute
 Nedbrydning af samfundet som fællesskab



Danmark er på vej i en gal retning
- et 60-70% velfærdssamfund?

Og ældre på 
fattiggården!

Uligheds betinget 
social uro



Det skal blive bedre
© Knud Aarup



Hvor ser jeg at arbejdsmedicin 
kan bidrage ?

Betydningen af det relationelle 
overalt

• Fagkombination af lægefaglighed og 
psykologi

© Knud Aarup



”DET SOCIALE”

• Virksomt ”stof” i alle 
menneske til 
menneske 
sammenhænge

• Mennesket er 
grundlæggende socialt

• Ansvaret for ”næsten”

• Behov for 
anerkendelse

• Broen til et andet 
menneske

© Knud Aarup



Fra professionel distance til 
professionelt nærvær
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Med Sarah på jobcenter Kbh…..
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 Ingen kontakt
 Ingen relation
 Utryghed 
 Selvbeskyttelse 
 Ingen udvikling

 Sarah oplever at sidde 

i en telefon-kø med 

mange filter 

– du er nummer 9 i 

køen

 Sarah møder ikke 

Birthe Jørgensen, men 

LC75P



”Rummet”  - hvor den sociale 
forandring er mulig

© Knud Aarup

 Ingen kontakt
 Ingen relation
 Utryghed 
 Selvbeskyttelse 
 Ingen udvikling

 Samme rum
 Ansvar for relation
 Tryghed og Tillid 
 Måske endda 

hos borgeren
 Menneskelig 

udvikling



Hvor ser jeg at arbejdsmedicin 
kan bidrage ?

Betydningen af det relationelle 
overalt

• Fagkombination af lægefaglighed og 
psykologi

Udvikling af et mere rummeligt 
arbejdsmarked

• Inklusion af fysisk og psykisk ramte

© Knud Aarup



Hvem skal rummes?

• 760.000 handicappede (22,5 pct.)  

• 360.000 (10,6 pct.) har større handicap

• Beskæftigelsesgrader
– 55 pct. for personer med handicap i gennemsnit

– 34 pct. personer med større handicap 

– 74 pct. personer med mindre handicap 

– 34-37% for personer med psykisk eller kognitivt 
handicap

– 68-69% for personer med kommunikations- eller 
sansehandicap

– 84 pct. af personerne uden handicap i beskæftigelse i 
2020

© Knud Aarup



Lad os lige se på 
beskæftigelsesgraderne igen…

© Knud Aarup

34-37%          56%         57%        68-69%     79-84%

Målt ift. beskæftigelsen

(20%)



Ledere er betænkelige ved 
ansættelse  af handicappede

© Knud Aarup

VIVE Handicap og beskæftigelse 2020 



De handicappede oplever sig udenfor
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VIVE Handicap og beskæftigelse 2020 



Stort behov for forbedring

• Arbejde er vejen til et liv på linje 
med andre

• Efterspørgslen kommer ikke af sig 
selv

• Manglende beskæftigelse gør 
uddannelse mere eller mindre 
ligegyldigt

I har en opgave
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Hvor ser jeg at arbejdsmedicin 
kan bidrage ?

Betydningen af det relationelle 
overalt

• Fagkombination af lægefaglighed og 
psykologi

Udvikling af et mere rummeligt 
arbejdsmarked

• Inklusion af fysisk og psykisk ramte

Fremme helhedstænkning i praksis
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Tage alvorligt: 
helhed og sammenhæng i indsatsen

Silo-handlinger:

• Specialisering og 
arbejdsdeling

• Styrings- og 
ansvarsfordeling

© Knud Aarup

Totalitetssynspunktet
Familiesynspunktet

Silo struktur 

men vi glemmer
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Lov om helhed og sammenhæng i 
borgernes liv

Ny lov – en overligger

• Et nyt krav og en 
ny mulighed for alle 
fagprofessionelle

• En ny mulighed for 
den enkelte borger

• Understøtter 
mestring og 
livsduelighed

Fokus på familien:

Familien som den 
første og mindste 
brik i velfærds-
samfundet (Anna Holt)

© Knud Aarup



Der er altid én som er med til at 
bære ansvaret

© Knud Aarup
Hvem er den?

Et forenklet stafetsystem
Ansvar til konkret beslutning i første led
HUSK: den indre fabrik og trans-
aktionsomkostningerne



Vi skal igen tænke i den ”store” 
socialpolitik

Historisk har der aldrig været et alternativ til 
socialpolitik. Virkede den ikke, var 
grundlaget for demokratiet i fare eller 
allerede afskaffet. Når man stillede 
spørgsmålstegn ved socialpolitik eller var 
ved at afskaffe den, var det forbundet med 
krig og den deraf følgende nød og død. 
Socialpolitik er derfor og har altid 
været en del af fredssikringen både 
indadtil og udadtil
Willy Brandt Tale til Forbundsdagen 1969 (Boeckh, Huster et al. 2006. Egen oversættelse)
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Et nyt fælles grundlag for 
velfærdssamfundet
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 Danmark som et trygt samfund

 Valgmuligheder – ikke gennem privatisering, men 
fællesskabsløsninger leveret af civilsamfundet

Gentænkning af socialpolitikkens 
betydning – ”big politics”

 Lige udviklingsmuligheder i alle dele af landet

 Centrale beslutninger tilbage i det nære samfund  
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Vi skal nytænke og stille 
spørgsmålstegn for igen at 
gøre Danmark til det sociale 
foregangsland, som vi bør 
være!


