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Social ulighed og diabetes 2 
 

Tirsdag den 2. april kl. 14.30 – 17.00 

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 86 5. sal, 2200 København N  
https://www.tilmeld.dk/Socialulighedogdiabetes2 

 

 

Temadagen tager afsæt i foreløbige resultater fra projektet: ”Social ulighed i udbytte af 
behandling og rehabilitering blandt personer med type 2 diabetes,” og vil fokusere på resultater 
fra almen praksis. 

Program for eftermiddagen: 

1. Velkommen og intro til dagen  
2. Intro til feltet ”Social ulighed i sundhed inden for behandling og rehabilitering” ved lektor 

Ulla Christensen 
3. Projekt Ulige gavn af sundhedsydelser ved lektor Ann Dorrit Guassora og lektor Nina 

Tvistholm 
4. PAUSE med forplejning  
5. Case ved Ann Dorrit Guassora og Nina Tvistholm 
6. PAUSE  
7. Præsentation af nuværende resultater og tendenser fra projekt ”Ulige gavn af 

sundhedsydelser”. Hvad er det vi ser i almen praksis?  Ved Ann Dorrit Guassora og Nina 
Tvistholm 

8.  Afrunding 

 

Baggrund for projektet 

Der mangler viden om mekanismer i mødet mellem patient og sundhedssystem, som kan forklare 
den sociale ulighed i tilgængelighed, brug og udbytte af sundhedsydelser i det danske samfund. 
Indsigt i disse mekanismer vil give grundlag for udvikling af interventioner, der kan bidrage til en 
reduktion af den sociale ulighed i patienters møde med sundhedssystemet. Dette studie er det 
første trin i udviklingen af sådan en intervention. Formålet med projektet er, at kortlægge 
mekanismer i mødet mellem patient og behandler og i mødet mellem patient og system, der 
bidrager til, at socialt ressourcesvage patienter med type 2 diabetes ikke får samme 
sundhedstilbud som øvrige patienter eller ikke får samme udbytte, af de tilbud de får. 
Undersøgelsen baserer sig på analyse af konsultationer fra almen praksis og Bispebjerg Hospitals 
endokrinologiske ambulatorium, - og interviews med patienter, læger og 
sygeplejersker/praksispersonaler.  
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Projekt Ulige gavn af sundhedsydelser foregår i et samarbejde mellem lektor Ulla Christensen 
afdeling for social medicin, Københavns Universitet, lektor Ann Dorrit Guassora afdeling for almen 
medicin, Københavns Universitet, lektor Nina Tvistholm og docent Gitte Wind, begge fra institut 
for sygeplejerske og ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole og 
forskningsassistent Sofie á Rogvi afdeling for social medicin, Københavns universitet. 

 

 
Oplægsholdere ved Temadag 
 

Ulla Christensen, lektor, ph.d., afdelingsleder på Afdeling for Social Medicin, Institut for 
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Forsker i den sociale ulighed i udbytte af 
sundhedsydelser og rehabilitering samt komplekse interventioner til bl.a. forbedring af socialt 
sårbare patienters brug af sundhedssystemet. Underviser i sundhedssociologi og 
interventionsforskning. 

Lektor, ph.d., Ann Dorrit Guassora, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin. Mange 
års erfaring med kvalitative forskningsmetoder. Tidligere projekter bl.a. om skam og tillid i 
samtaler om livsstil. Vejleder for ph.d.-projekter om egenomsorg hos socialt dårligt stillede 
patienter med multisygdom og om subjektiv ulighed i sundhed. Underviser på kursus i Tidlig 
Patientkontakt på medicinstudiet og specialefokuseret kursus i almen medicin. 
 
Sygeplejerske og MHH Nina Tvistholm er ansat som lektor ved Institut for Sygeplejerske- og 
ernæringsuddannelser, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole. Tidligere 
projekter om bl.a. ældre medicinske patienters perspektiver på forebyggelse og behandling af 
obstipation. Underviser i sygeplejerskeuddannelsen. 
 


