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Folkehelse

• Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan 
helsen fordeler seg i befolkningen

• Ikke på individnivå

• Opptatt av ALLE individene



Samferdsel?

Utdanning?

Helsesektor?

Teknisk sektor?

Næringssektor?

Planavdeling?

Økonomiavdeling?

Tuberkulose i Norge siste 100 år

Tvungen vaksinasjon 1947-1996

Tuberkulosemidler fra 1949

Kilde: FHI



Kilde: kreftregisteret



• 10% av folkehelseutfordringene løses i helsesektoren
• 90% løses i de andre sektorene

• Slik har det vært – slik blir det fremover



Mål for folkehelsearbeidet i Norge
• Flere leveår

Norge skal være blant de tre 
landene i verden som har 
høyest levealder

• Bedre leveår
Befolkningen skal oppleve flere 
leveår med god helse og trivsel

• Jevnere kår
Vi skal skape et samfunn som 
fremmer helse i hele 
befolkningen og reduserer 
sosiale helseforskjeller

Levealderen økt 2 mnd. hvert år siste 25 år

1 mnd. hvert år siste 25 år for lavt utdannede

3 mnd. hvert år siste 25 år for høyt utdannede



Årsakskjeden

Biologiske
risikofaktorer
- blodtrykk
- kolesterol
- KMI….

God helse/
sykdom

Adferd - tobakk, 
fysisk inaktivitet og 
ernæring - og 
identifisert sosial og 
fysisk miljørisiko

Bakenforliggende 
faktorer: 
inntekt, oppvekst,
utdanning, arbeid …

Tiltakene som settes inn tidlig er de viktigste – og de som kan 
gi mindre sosial ulikhet i helse

Sykdomsbyrde

Større effekt 
Jevnere fordelt

Mindre effekt 
Mer skjevfordelt



≈ 16 / 100 000

≈ 8 / 100 000



Forskjellene starter veldig tidlig i livet





Gevinsten blir liten hvis 
det meste av fokuset 
brukes på skrale 
enkeltplanter uten å 
gjøre noe med miljøet 
for alle plantene



• Hva oppnår vi hvis vi har som 
målgruppe de 10% utsatte plantene 
uten å gjøre noe med miljøet i 
drivhuset?

• Svar: 10% utsatte planter om et år

• For å forebygge må du bygge et godt 
og inkluderende miljø

• Hva oppnår vi ved å endre miljøet for 
alle plantene?



Hvilken 
strategi 
forebygger 
flest 
tilfeller?



Flest hjertedødsfall hos 
personer med normale 
kolesterolverdier



Mange personer med lav risiko 
genererer flere syke enn få med 
høy risiko

Rose G. The Strategy of Preventive Medicine, 1991, p 24.

Folkehelsens masselov



Vanskelig 
spørsmål 
for oss?

Vil vi forebygge flest 
tilfeller eller vil vi 
forebygge hos personer 
med høyest risiko?





Psykiske plager i Ungdata 2019
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Har du i løpet av den siste uka 
vært plaget av noe av dette: -

• Følt at alt er et slit

• Hatt søvnproblemer

• Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert

• Følt håpløshet med tanke på framtida

• Følt deg stiv eller anspent

• Bekymret deg for mye om ting

• Følt deg ensom
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SYMPTOMER
Hva beskytter mot «høyt symptomtrykk»?

Inndeling i 3 grupper: lav-middels-høy 
beskyttelse
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Beskyttelsesfaktorene 
trumfer sosio-
økonomisk status



Beskyttelsesfaktorene som skaper disse skillene

• Forhold på skolen
• Trives / lærere bryr seg / kan snakke med lærer om personlige problem

• Forhold i nærmiljøet
• Fornøyd med idrett-kulturtilbud / ikke mobbet / ikke vold

• Foreldre og familie
• Foreldre kjenner venner / vet hvor jeg er / kan snakke om pers. problem
• Får ikke lov å drikke alkohol / lite alkohol hos foreldre

• Sosiale relasjoner
• Har venner / har venner de kan betro seg til og ta opp pers. problem 

med / andre trygge voksne de kan snakke om pers. problem med 



Skal vi jobbe mest med de utsatte 
ungdommene – eller med miljøet og 
strukturene som når alle?

«Islandsmodellen» – en annen tilnærming til et utfordringsbilde



Situasjonen i midten av 90- årene



Islands prosjekt for bedre levekår og folkehelse
1997-2021Hadde Europas største 

ungdomsrusproblem

Kjennetegn rusfrie:
Organisert aktivitet
Var mer med foreldre
Ble sett på skolen
Drev ikke gatelangs

Tiltak:
Hevet aldersgrense

Foreldrekontrakter
Foreldrenettverk

Foreldretid med barn↑

Portforbud
≈kr. 3500 per barn/år

Resultater:
Andel med mye foreldretid 23%→46%

Andel med i organisert aktivitet  24%→42%
Andel fulle 15-16 åringer siste mnd 42%→5%
Andel 15-16 åringer med hasjbruk siste mnd 17%→7%
Andel 15-16 åringer som røyker 23%→3%



Islands prosjekt for bedre levekår og folkehelse
1997-2021

Systematisk bruk av lokale data – «bensin for dialogen» med befolkningen
Systematisk bruk av fritidsarena – profesjonalisering, tilrettelegging og subsidiering
Fokus på evidensbaserte «beskyttelsesfaktorer» - f.eks. bli «sett», inkludert, «rammer» 



Islandsmodellen: Tre suksessfaktorer

1. Forskningsbasert praksis
2. Samfunnsbasert-tilnærming
3. Dialog mellom forskere, 

beslutningstakere og praktikere



To eksempler til slutt på hvor mye miljøet i 
«drivhuset» betyr

Og at vi må tenke strukturell løsning ala Island



ADHD diagnose og medisinering opp mot fødselsmåned
Studie av alle barn født i Norge 1998-2006 (N=509 827) Fulgt opp fra 6 års alder og frem til 31.12.2014

ADHD treatment and diagnosis in relation to children’s birth month: Nationwide cohort 
study from Norway. Karlstad Ø, Furu K, Stoltenberg C, Håberg SE, Bakken IJ (2017)

5,3% vs. 3,7% gutter
40% økt okt.-des.

2,2% vs. 1,3% jenter
80% økt okt.-des.



Hendelser

Drivkrefter

Mønstre

Strukturer

Jentene klart bedre 
skoleresultater



Oppsummering

• Helseutfordringer løses og forebygges i hovedsak utenfor helsesektoren
• Forebygging av selvmord / rus / kreft / tuberkulose skjer best med fokus på

• Gode lokalmiljø
• Gode oppvekstsvilkår med spesielt fokus på vilkårene i livets første fase
• Universell tilnærming

• Store effekter når alle ansatte / alle innbyggere blir «to knepp» bedre i alle 
sine menneskemøter

• Langt større effekter enn å ansette flere helsepersonell til å jobbe 
individrettet



Takk for oppmerksomheten


