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Pågående forskning om helsekommunikasjon

RiskRedDiaApp søknad til Norges Forskningsråd april 2018 fra
Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. 3-årig prosjekt med flere PhD
kandidater. Prosjektleder f.aman. dr. Birgitta Blakstad Nilsson.
Lifestyle intervention for self-management in risk reduction of type
2 diabetes delivered by a mobile application. A randomised
controlled trial.
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Teorier om helsekommunikasjon
De mest anvendte teorier/tilnærminger i helsekommunikasjon
-

Konsekvensavklaring (Elaboration Likelihood Model)
Helseoverbevisning (Health Belief Model)
Beskyttelsesmotivasjon (Protection Motivation Theory)
Sosial-kognitiv teori (Social Cognitive Theory)
Sosial støtte (Social Support Theory)
Planlagt atferd/rasjonell handling (Theory of Planned Behaviour/Reasoned Action)
Transaksjonsmodell for stress og kontroll (Transactional Model of Stress and Coping)

Kilde: University of Twente (2018) http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Health%20Communication/
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Norsk mediebarometer 2018
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Kilde: SSB 2018

Ungdommen leder an i digitaliseringen globalt
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Kilde: ITU 2018

Master i folkehelse: bloggosfæren som kilde
Sammendrag
BAKGRUNN: I forbindelse med Helsedirektoratets evaluering av den eksisterende
bioteknologiloven i 2011, ble det foreslått av flere store, norske politiske partier at
fosterdiagnostikk i form av tidlig ultralyd bør tilbys alle gravide i regi av det offisielle
helsevesenet. Tidlig ultralyd er en screeningmetode hovedsakelig egnet til å
oppdage kromosomavvik på et tidlig tidspunkt i svangerskapet, samt noen mer
sjeldne sykdomstilstander hos fosteret som tvilling transfusjonssyndrom og
hjertefeil. Forslaget om innføring av tidlig ultralyd førte til en bred offentlig debatt,
med særlig fokus på at bruk av tidlig ultralyd i andre vestlige land har ført til en
økning av abort av fostre med Downs syndrom. Debatten har foregått i tradisjonelle
medier, men også i på nye arenaer for meningsutveksling, slik som i blogger og
andre sosiale medier.
PROBLEMSTILLING: Hensikten med dette studiet var å avdekke de ulike
diskursene som opererte innen feltet tidlig ultralyd og screening etter Downs
syndrom i bloggmediet, samt hvilke aktører som deltok i bloggdebatten og hvilke
argumenter disse aktørene benyttet. Videre var det et mål å vise om blogger har
potensiale for helseaktivisme, samt vise hvordan debatten om tidlig ultralyd slik den
foregikk i bloggene kan informere folkehelsefaget.
TEORI: Studiet benyttet et sosialkonstruksjonistisk perspektiv på folkehelse, og har
trukket på teorier om diskurs og makt, funksjonshemming, sosiale
helsedeterminanter og nullvisjoner for helse.
METODE: 119 norske blogginnlegg som omhandlet tidlig ultralyd og screening etter
Downs syndrom fra perioden 2011-2012 ble brukt som kildemateriale. Analysen var
inspirert av Faircloughs tredimensjonale modell for kritisk diskursanalyse og
understøttet av deskriptiv statistikk.
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Blogg.no: undervurdert stordata om helse?
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Master i folkehelse: helseapper
Sammendrag
BAKGRUNN: Røyking er et alvorlig folkehelseproblem som både reduserer antall leveår og
livskvalitet for de som røyker, og som påfører samfunnet store økonomiske utgifter. Å slutte
å røyke er for mange utfordrende, og mange trenger derfor flere forsøk for å bli røykfrie.
Helsemyndighetene i Norge ønsker at færre skal begynne å røyke og flere skal slutte å røyke.
Derfor har myndighetene lagt til rette for ulike hjelpetiltak for de som ønsker støtte for å
slutte å røyke. Et tiltak er røykeslutt-applikasjoner. Det finnes to norske røykesluttapplikasjoner, utviklet av Helsedirektoratet og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke,
henholdsvis Slutta og Røykeslutt. Applikasjoner er en programvare som kan lastes ned på
smarttelefoner eller nettbrett. Røykeslutt-apper er utviklet for å kunne gjøre
røykesluttprosessen lettere.
PROBLEMSSTILLING: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke erfaringer og
opplevelser personer har når de bruker en røykeslutt-applikasjon når de skal slutte å røyke.
Hvordan opplevde de å bruke en applikasjon ved livsstilsendringer? For å kunne belyse dette
var det viktig å finne ut hvordan applikasjonen var blitt brukt, og hvordan motivasjonen til
brukerne utviklet seg gjennom røykesluttprosessen.
TEORI: Tre ulike modeller/teorier har blitt vektlagt i oppgaven. Disse er konsekvensteori,
brukernytteteori og en modell for endringsprosesser
METODE: Oppgaven bruker kvalitativ metode med forskningsintervju som design. Syv
forskningsintervju er gjennomført. Informantene var syv kvinner i alderen 23-67 år som
hadde røykt mellom 10-20 røyk daglig i 5-40 år. Fire var fremdeles røykfrie når intervjuene
ble gjennomført. I analysen brukes Giorgis fenomenologiske analyse, modifisert i Malterud
(2011). Det er også foretatt samtaler med en ansatt på en Frisklivssentral, her er kun
feltnotater utarbeidet.
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Journalistikk
Gr.lovens §100 (Ytringsfrihet bør finne sted),
siste ledd: ”Det påligger statens myndigheter å
legge forholdene til rette for en åpen og opplyst
offentlig samtale»
Gravejournalistikk innebærer at pressen er ”den
fjerde statsmakt» og vakthund ift statsmaktene
regjering, storting og domstolene samt andre.
Pressen og mediene påvirker beslutningstakere
og offentlig opinion ikke minst ved å velge ut og
vinkle nyheter og hendelser, slik setter de
dagsorden for den åpne og opplyste offentlige
samtalen.
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Master i journalistikk om alkoholreklame
Sammendrag
Sammendrag
I denne oppgaven har jeg gjennomført en undersøkelse av sak
136/09 i Pressens Faglige Utvalg (PFU). I 2009 klaget
rusorganisasjon Blå Kors inn avisen Verdens Gang(VG) for
pressens klageorgan PFU. Blå Kors hevdet at VG brøt god
presseskikk da deres vinspalter hadde for mange likhetstrekk
med reklame. PFU behandlet saken i henhold til eget etisk
regelverk nedskrevet i Vær-varsom plakaten og
Tekstreklameplakaten. Blå Kors fikk ikke medhold. Denne
oppgavens problemstilling er derfor: Hvorfor tapte Blå Kors?
For å finne svar på problemstillingen har jeg valgt et kvalitativt
forskningsdesign der jeg analyserer saksdokumentene for å
avdekke hvilke diskurser som gjør seg gjeldende hos sakens 3
parter; klager, innklaget avis og klageorgan. Intervjuer med de
involverte partene sikrer en metodetriangulering. Sentralt i
oppgaven står formuleringen «Det klare skillet» hentet fra
PFUs regelverk. Formuleringen viser til et klart skille mellom
redaksjonell omtale og reklame i norsk presse.
Masteroppgaven vil vise at «det klare skillet» er subjektivt
definert hos sakens 3 parter. Mine funn viser at Blå Kors tapte
sak 136/09 fordi deres definisjon av «det klare skillet» ikke
korrelerer med Pressens Faglige Utvalgs egen definisjon.
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Å planlegge helsekampanjer
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D. McQuail 2010. McQuail’s Mass Communication Theory.
London: Sage, Fig. 17.2 A typology of media effects

Alkohol

Pappa, ikkje drikk

D.Bulanov, 1929
Det russiske postermuseet 2010
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Anoreksi
Disse bildene av den utmagrede Isabelle Caro, 27, som kun
veide 31 kg da de ble tatt, kunne ses på reklameplakater i
Milano under moteuken i 2007.
Caro, som døde i november 2010, var fransk og hadde sin egen
blogg. Hun skrev at hun hadde slitt med anoreksi siden 13års
alderen som følge av en vanskelig barndom.
« Jeg ønsker å bli frisk fordi jeg elsker livet og universets
goder. Jeg ønsker å vise unge mennesker hvor farlig denne
sykdommen er."
Den kontroversielle kampanjen ble betalt av det italienske
klesfirmaet Flash & Partners knyttet til varemerket Nolita rettet
mot yngre kvinner. Fotografen het Oliviero Toscani.
Kilde: Nick Pisa, Evening Standard 25.09.07
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International Association for Intercultural
Communication Studies (IAICS)

14.10.2018 R.W.Vaagan

Global helse
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Ipsos 2018

Migrasjonshelse
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Helse del av menneskerettighetene i Grunnloven

§104, 3.ledd
Born har rett til vern om den personlege integriteten sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til
rette for utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske, sosiale og
helsemessige tryggleiken som det treng, helst i sin eigen familie.

§112, 1.ledd
Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved
lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer
denne retten òg for kommande slekter.
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