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Beretning

over

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Center for 
Etniske 

Minoriteter og Sundhed (Cemisu)
[af Naser Khader (RV) m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 11.

marts 2005 og var til 1. behandling den 27. april
2005. Beslutningsforslaget blev efter 1. behand-
ling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i

4 møder.

Spørgsmål
Udvalget har stillet to spørgsmål til indenrigs-

og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse,
som denne har besvaret. Spørgsmålene og svare-
ne er optrykt som bilag 2 til beretningen.

2. Politiske udtalelser
Et mindretal i udvalget(S, RV og SF) noterer

sig, at indenrigs- og sundhedsministeren har til-
kendegivet, at ministeren vil oprette en 3-årig
stilling som forskningskoordinator i Statens In-
stitut for Folkesundhed med det stillingsindhold,
som fremgår af ministerens svar på spørgsmål 1.
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre be-
tragter dette som et positivt skridt i den rigtige
retning, men er ikke overbevist om, at en enkelt
medarbejder vil være tilstrækkelig eller den rig-
tige løsning til at løfte opgaven med at forbedre
indsatsen vedrørende etniske minoriteters sund-
hed. Indenrigs- og sundhedsministeren har imid-
lertid givet tilsagn om, at han vil foretage en eva-

luering af stillingen som forskningskoordinator i
efteråret 2008 med henblik på at vurdere, om
stillingen skal fortsætte m.v. Ministeren har lo-
vet at orientere Sundhedsudvalget om evaluerin-
gen, når denne er gennemført.

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre vil
nøje følge den nye stilling som forskningskoor-
dinator i Statens Institut for Folkesundhed og in-
denrigs- og sundhedsministerens evaluering her-
af. Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre
vil endvidere gerne opfordre indenrigs- og sund-
hedsministeren til, at der iværksættes yderligere
og eventuelt andre initiativer, hvis det i forbin-
delse med evalueringen i 2008 viser sig, at den
pågældende stilling ikke er tilstrækkelig eller et
egnet instrument til at løfte opgaven med at for-
bedre indsatsen vedrørende etniske minoriteters
sundhed. Socialdemokratiet og Det Radikale
Venstre indgår meget gerne i fremtidige drøftel-
ser herom.

En del af mindretallet (SF) vil dog godt under-
strege, at SF finder det vigtigt, at man i forbin-
delse med arbejdet med en forbedring af etniske
minoriteters sundhed har fokus på, at den øgede
forekomst af livsstilssygdomme blandt denne
gruppe har sammenhæng med, at en stor del af
disse mennesker lige siden de kom til Danmark
for mange år siden har haft job, der har indebåret
meget dårlige og hårde arbejdsvilkår, ligesom
der er mange i gruppen, der generelt har dårlige
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sociale, uddannelsesmæssige, økonomiske og
boligmæssige forhold. 

Et andet mindretal i udvalget (DF) bemærker,
at Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at der
skal være fokus på alle borgeres helbred og
sundhed, herunder også etniske minoriteters. Det
bør efter Dansk Folkepartis mening dog være
som en del af det eksisterende sundhedsvæsen.
Mange af de sygdomme, som findes blandt ind-
vandrere, er også sygdomme, som ses blandt

dele af den øvrige befolkning. Det vil derfor
være hensigtsmæssigt at fokusere på den samle-
de befolknings sundhedstilstand og afsætte res-
sourcer til forebyggelse og helbredelse for hele
nationen.

Information er en vigtig faktor, og det bør der-
for tilstræbes, at der sættes yderligere fokus på
bedre information, så kommunikationen fra læ-
gelig side til borgerne forbedres. Det vil givet
også hjælpe de etniske minoriteter i Danmark.

P. u. v.

BIRTHE SKAARUP

formand
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 13

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende 
B 13

Bilagsnr. Titel 

1 Meddelelse om afgivelse af beretning over forslaget

2 1. udkast til beretning

3 2. udkast til beretning

Spm.nr. Titel 

1 Spm. om oplysninger om den kommende stilling som forskningskoordinator i Statens 
Institut for Folkesundhed, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar 
herpå

2 Spm. om evaluering af den kommende stilling som forskningskoordinator i Statens 
Institut for Folkesundhed, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar 
herpå
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Bilag 2

Udvalgets spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålene og indenrigs- og sundhedsmini-
sterens svar herpå er optrykt efter ønske fra S og
RV.

Spørgsmål 1:
Vil ministeren med henvisning til sin tilkende-

givelse under 1. behandlingen om at oprette en
3-årig stilling som forskningskoordinator i Sta-
tens Institut for Folkesundhed redegøre nærmere
for stillingens indhold, ansættelsestidspunkt og
finansiering?

Svar:
Stillingens indhold:

Forskningskoordinatoren skal

- etablere og vedligeholde et netværk blandt 
danske forskere, der forsker i etniske minorite-
ter og sundhed

- etablere forbindelse til vigtige internationale 
forskningscentre vedrørende etniske minorite-
ter og sundhed

- etablere og vedligeholde en forskningsdataba-
se med internettilgængelighed. Databasen skal 
indeholde resuméer af dansk forskning på om-
rådet samt resumé af internationale oversigts-
artikler vedrørende folkesundhedsaspekter 
af etniske minoriteters sundhed

- deltage i forskningsprojekter på området, især 
vedrørende sundheds- og sygdomsprofilen hos 
etniske minoriteter

- bidrage med et kapitel: »Etniske minoriteters 
sundhed« til »Folkesundhedsrapport 2006 – 
Sundhedsudviklingen i Danmark« (udkommer 
ultimo 2006)

- formidle forskningsbaseret viden vedrørende 
etniske minoriteters sundhed

- bidrage til, at den forskningsbaserede viden 
anvendes i folkesundhedsarbejdet med etniske 
minoriteters sundhedsudvikling.

Ansættelsestidspunkt:

Det tilstræbes at ansætte forskningskoordina-
toren den 1. juli 2005 eller så hurtigt, det er prak-
tisk muligt efter denne dato.

Finansiering:

Stillingen som forskningskoordinator vil blive
finansieret over Indenrigs- og Sundhedsministe-
riets budget. Budgetrammen for Statens Institut
for Folkesundhed vil blive forøget med de nød-
vendige midler til aflønning af forskningskoor-
dinatoren.

Spørgsmål 2:
Vil ministeren med henvisning til sin tilkende-

givelse under 1. behandlingen om, at der efter
udløbet af den 3-årige stillingsperiode vil blive
foretaget en evaluering af stillingen med henblik
på at vurdere, om den skal nedlægges eller om
den skal videreføres eventuelt i styrket form, til
sin tid orientere udvalget om resultatet af evalu-
eringen?

Svar:
Det er hensigten at evaluere stillingen som

forskningskoordinator i foråret 2008 med hen-
blik på at vurdere, om stillingen eventuelt skal
fortsætte m.v. Når evalueringen er gennemført,
vil Folketingets Sundhedsudvalg blive oriente-
ret.


