
Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed?
Hent bøger PDF

Signild Vallgårda

Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed? Signild Vallgårda Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan kan der
være så stor ulighed i sundhed i et velfærdssamfund som det danske? Bor man i Aalborg Øst, får man i

gennemsnit konstateret kræft tretten år tidligere, end hvis man bor i velhaverkvarteret Hasseris, syv kilometer
derfra. Folk i Aalborg Øst dør også i gennemsnit tretten år tidligere end dem i Hasseris, hvilket ligger på linje

med gennemsnitslevetiden i Pakistan.

I denne bog tager professor i folkesundhedsvidenskab Signild Vallgårda fat på de misforståelser og
fejlopfattelser, der kendetegner vores sundhedsdebat og kommer med sit bud på en ’sundere’ måde at se på
uligheden i sundhed. For vi har en tendens til at gøre sundhed til et individuelt problem og fokusere på

livsstil. Særligt fedme kan sætte den kollektive forargelse i sving. Men vi er sociale væsner og livsstil er ikke
kun et spørgsmål om individuelle valg om at ryge, spise eller drikke, som fællesskabet kan stille sig til

moralsk dommer over. Sundhed og usundhed er komplekse størrelser, der kræver kloge analyser og kloge
indsatser.

Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed? er den 16. bog i Informations Forlags serie, Moderne Ideer, om
vor tids store udfordringer – klima, krig, ulighed, migration, terrorisme, overvågning, medborgerskab,

uddannelse og data med mere. Serien har solgt i over 25.000 eksemplarer.

Signild Vallgårda (f. 1952) er historiker og professor i sundhedspolitik på Institut for
Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
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