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Program 
 
Kl. 08.30-08.40: Velkomst ved Pia Palnæs Hansen. 
 
Pia er uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen og Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, 
Kultur og Kommunikation ved Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen.  
 
 
 
 
 



 
 

Kl. 08.40-09.25: ”Lighed i sundhed” ved Steen Rosenquist.  
 
Steen er tidligere landsformand i SAND, medlem af Udsatterådet i Høje Tåstrup kommune samt formand 
for og stifter af foreningen Månestrålerne, som etablerer plejehjem/hospice til mennesker med et alkohol- 
eller stofmisbrug eller tidligere misbrug.  
 
I oplægget vil Steen fortælle om sit liv som hjemløs og misbruger samt komme løsningsforslag til, hvad 
vi som samfund kan gøre for at hjælpe de udsatte bedre. 
 
 
Kl. 09.30-10.15: ”SUSY UDSAT 2017 – Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark og 
udviklingen siden 2007” ved Ola Ekholm.  
 
Ola er seniorrådgiver, forsker og statistiker ved Statens Institut for Folkesundhed, Forskningsafdelingen 
for Sundhed og Sygelighed i befolkningen, Syddansk Universitet. 
 
I oplægget præsenteres resultater fra SUSY UDSAT 2017, som er en undersøgelse af sundhed, 
sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i Danmark i 2017 og udviklingen siden 2007. Undersøgelsen 
beskriver socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel samt forhold af betydning herfor, fx levekår, 
sundhedsadfærd, brug af sundhedsvæsenet, vold og overgreb og sociale relationer. 
 
 
Kl. 10.15-10.30: Pause 
 
 
Kl. 10.30-11.15: ”Socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet” ved Pia Pedersen.  
 
Pia er cand.scient.soc. og ph.d. ved Forskningsafdelingen for Sundhed og Sygelighed i befolkningen, 
Syddansk Universitet.  
 
Oplægget er en præsentation af udvalgte fund fra en ny undersøgelse omhandlende socialt udsattes møde 
med sundhedsvæsnet – en undersøgelse, som er baseret dels på kvalitative interviews med socialt udsatte 
borgere og fagprofessionelle, der arbejder med socialt udsatte til dagligt, og dels på deltagerobservationer 
blandt socialt udsatte. Oplægget vil fokusere på, hvad der karakteriserer socialt udsattes oplevelser med 
eksempelvis somatisk hospitalsvæsen, psykiatri og særlige sundhedstilbud målrettet socialt udsatte. 
Derudover vil oplægget fokusere på nogle af de særlige udfordringer, socialt udsatte oplever i mødet med 
sundhedsvæsnet, eksempelvis i efterforløbet efter en indlæggelse eller alvorlig sygdom, og i forhold til at 
navigere og begå sig i sundhedsvæsnet. 
 
 
Kl. 11.15-12.00: ”Mange voksne, ingen øjne” ved Josefine Skjødt.  
 
Josefine er 25 år og har været on/off hjemløs, siden hun var 12 år. I oplægget vil Josefine fortælle om 
sit liv som hjemløs. Hun har været på krisecenter, herberg og sofasovet, boet hos voldelige kærester og 
har flere alvorlige sygdomme. Hun er i dag aktiv i SAND og er på vej til et nyt liv i beskyttede 
omgivelser.  
 
 
Foredragene er arrangeret af Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen. 
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