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Problemet som er utgangspunktet for CHAIN



4

Houweling & Kunst (2009). British Medical Bulletin 93(1):7-26
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Hvordan CHAIN jobber
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Målet vårt er å bringe sosial ulikhet på 

den globale helseagendaen
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Våre fokusområder





Vi må lete etter nye forklaringer på 

områder hvor samfunnet har endret seg 

mest: teknologiens inntog

• Ny teknologi bidrar til tryggere liv med bedre livskvalitet 

og den redder også liv.

• Særlig gjelder dette innenfor 

– Ulykkesforebygging 

– Livsstils-teknologi 

– Helsetjenester

• Men har teknologien hjulpet oss til å redusere sosiale 

forskjeller i helse, levekår, livskvalitet og levelengde? 



10

Heal-Tech prosjektet

• Terje A Eikemo

• Steinar Krokstad

• Per Morten Schiefloe

• Erik Sund

• Daniel Weiss

• Håvard Rydland

• Emil Øversveen



11

Teknologiske innovasjoner og sosial 

helseuliket: et nytt forskningsfelt i 

støpeskjeen

For å finne ut om teknologi og sosial helseulikhet kunne 

utvikles som nytt forskningsfelt måtte vi gå grundig og 

dramatisk til verks.

Vi kombinerte sosiologisk teori med epidemiologisk metode 

for å kunne bevise (eller avkrefte) at:

Sosial ulikhet i teknologi-forebyggbare dødsfall er 

større enn sosial ulikhet i dødsfall som i mindre grad 

kan forebygges. 

Dette betyr at høyt utdannede har  
tilgang til teknologi som lavt 
utdannede ikke har, som gir dem 
bedre helse.

Sosial ulikhet i dødelighet blant Europeiske menn
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Amenable to

Behaviour change Medical intervention Injury prevention Total preventable Coding

Cancer of buccal cavity, pharynx, and oesophagus yes no no yes B

Cancer of stomach no no no no N

Cancer of colorectum no no no no N

Cancer of liver no no no no N

Cancer of pancreas no no no no N

Cancer larynx yes no no yes B

Cancer of trachea, bronchus and lung yes no no yes B

Cancer of breast no yes no yes M

Cancer of cervix yes yes no yes B/M

Cancer of prostate no yes no yes M

Cancer of kidney and bladder no no no no N

Hodgkin's disease and leukemia no yes no yes M

Diabetes mellitus yes no no yes B

Hypertensive disease yes yes no yes B/M

Ischemic heart disease yes yes no yes B/M

Cerebrovascular disease yes yes no yes B/M

Pneumonia / influenza no yes no yes M

Chronic Obstructive Pulmonary Disease yes no no yes B

Appendicitis, hernia and peptic ulcer no yes no yes M

Other liver and gall bladder diseases no no no no N

Alcohol abuse yes no no yes B

Road traffic accidents no* no* yes yes I

Accidental falls no* no* yes yes I

Suicide no* no* yes yes I

Alcohol abuse: causes of death related to excessive alcohol consumption, e.g. alcoholic psychosis, liver cirrhosis and alcohol poisoning

* Although mortality from injuries can also partly be prevented by behaviour change and/or medical intervention, injuries have been classified as a separate group 
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Dette ga det nødvendige støtet til at 

forskningsfeltet kunne utvikles videre

• Men hvordan ta dette herfra?

• Først måtte vi svare på hvilke type ressurser de med 

høyere sosial status har, som andre har i mindre grad, 

og som hjelper dem til å utnytte teknologien bedre.

• Vi tok utgangspunkt i Link & Phelans teori om de 

fundamentale årsaker:

– Inntekt

– Makt

– Prestisje

– Kunnskap

– Sosiale nettverk
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Eksempel fra en empirisk studie (HUNT)

Spredningen av 
blodtrykksmedisin 
har nådd et sent 
stadium hvor alle 
sosioøkonomiske 
grupper drar nytte 
av den

Medisinen kan dermed 
ha en utjevnende effekt

Stipendiat Håvard Rydland
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Konklusjoner fra empiriske studier

1. De med mest ressurser bruker nye teknologier i større 

grad og er mer aktive brukere.

2. Tregere diffusjonsprosesser =  høyere grad av ulikhet.

3. Men koblingen til teknologi-relaterte helseutfall er svak.

Teknologiske nyvinninger (som er en symbolsk kapital) er 

en mekanisme som ser ut til å reprodusere ulikhet i Norge.
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Kvalitativ forskning er nødvendig for å 

forstå mekanismene
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#1) Ulikheter i bruk og erfaring

• Basert på 24 dybdeintervjuer med diabetespasienter

• Skiller mellom tre idealtyper av teknologibrukere:

– Aktive brukere: Pasienter som bruker teknologien aktivt for å ta mer 
kontroll over sykdommen i det daglige – kjennetegner ressursterke
pasienter

– Passive brukere: Pasienter som bruker teknologien passivt for å 
avlaste sykdomsarbeid – kjennetegner ”vanlige”/ressursvake
pasienter

– Avvisende ikke-brukere: Pasienter som avviser teknologien fordi de 
opplever den som komplisert, truende, ubehagelig, etc –
kjennetegner ressursvake pasienter (kjønn også viktig dimensjon) 

• Teknologienes utforming stiller bestemte krav til brukerne, og 
legemliggjør forventninger om aktivitet og selvstyring i 
helsevesenet

Stipendiat Emil Øversveen
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#2) Tilgjengelighet fra et 

pasientperspektiv

• Basert på 24 dybdeintervjuer med diabetespasienter

• Utbredt oppfatning blant pasienter om at diabetesteknologi er 
vanskelig tilgjengelig pga ressursmangel i helsevesenet

– ”Stort sett er det verste med diabetes det at det er vanskelig å leve 
med, fordi du ikke har tilgang på de hjelpemidlene som ville gjort 
diagnosen veldig mye lettere (kvinne, regnskapsfører)”

– ”Norge er et vanskelig land å få [måler] i. Man må være litt sterk og 
mase (mann, IT-tekniker)”

• Kan føre til en konkurransesituasjon mellom pasientene hvor 
de mest ressursterke har best mulighet for å vinne fram

– Typisk sitat: ”Hvis ikke jeg hadde hatt så god dialog med sykepleier 
og lege tror jeg ikke at jeg ville fått måler […] Det er kanskje 
bakgrunnen min, at jeg har studert, at jeg vet å skaffe meg 
informasjon og sette meg inn i den (mann, bankansatt)”

Stipendiat Emil Øversveen
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#3) Tilgjengelighet fra et 

helsevesensperspektiv

• Basert på observasjon av beslutningsprosesser på sykehus + 
dybdeintervjuer med helsepersonell

• Identifiserer tre kriterier som blir brukt for å avgjøre hvem som 
skal få teknologi og ikke:

– Medisinsk behov (behov som kan måles gjennom medisinske 
indikatorer)

– Kompetanse (opplevelse av om pasienten mestrer sykdommen og 
teknologien, hvor utdanning, yrke og alder gjerne er viktige 
indikatorer)

– Compliance (opplevelse av om pasientene lytter til råd og 
anbefalinger og ikke, hvor teknologi brukes som et pressmiddel for 
å få pasientene med på behandlingsopplegg)

• Økonomiske begrensninger og teknologisk utvikling legger 
press på helsevesenet, og ”tvinger” leger til å diskriminere

Stipendiat Emil Øversveen
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Konklusjon
– Spredning av 

teknologiske 

innovasjoner har 

en sosial gradient

Kilde: Wikimedia Commons



22



23
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