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“Når det gjelder folkehelsetiltak er det jo ingen
som vet hva som virker”
Er påstanden riktig?
NEI, men….
Begrenset overføringsverdi av
folkehelseforskning utført i andre
land
Folkehelsetiltak er ofte preget av
sterke interessekonflikter
(økonomiske og verdimessige)
Særlig i folkehelsearbeidet i kommunene og i
primærhelsetjenestene er det svak kultur for forskning
og finansiering av forskning på kommunehelsetjenester,
og folkehelsearbeidet utgjør en liten andel av midler
benyttet til helseforskning
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Gode effektstudier er ofte kostbare
og tidkrevende. Dette gjelder
spesielt for tiltak som retter seg inn
mot sosiale helsedeterminanter

Tiltak kan settes inn på et hvilket som helst trinn i årsakskjeden

Årsakskjeden

Bakenforliggende
faktorer:
inntekt, oppvekst,
utdanning, arbeid …
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De tiltakene som settes inn tidlig (til venstre i årsakskjeden) er
sannsynligvis de viktigste, men samtidig er det disse som er vanskeligst
å evaluere

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

Biologiske
risikofaktorer
- blodtrykk
- kolesterol
- KMI….

God helse/
sykdom

Forsknings- og tiltaksinnsats knyttet
til årsakskjeden

Bakenforliggende
faktorer
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Adferd & sosial og
fysisk miljørisiko

Biologiske
risikofaktorer
- blodtrykk
- kolesterol
- KMI….

God helse/
Sykdom/død

Sukkeravgiften endres – men ikke for brus og saft
Avgifter er et «underused instrument for the prevention of
premature death and disease» (Summers; Lancet 2018 )
Økt avgift på sukkerholdig drikke bidrar til økt pris på slik
drikke, til redusert energiinntak og forebygger økt overvekt
på befolkningsnivå (Nakhimovsky m.fl.: Systematic Review.
PLOS ONE, 2016)
Avgift som øker utsalgsprisen med 20 % eller mer, fører til
mer enn en proporsjonal reduksjon i forbruket av
sukkerholdig drikke og bidra til forbedret ernæring og
redusert overvekt, fedme og NCD (WHO, 2016)

Den økte sukkeravgiften har liten helseeffekt.
Når vi ser hvor vilkårlig den treffer, er det
riktig å reversere den, sier
stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H)
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Avgift på sukkerholdig drikke når ut til bredere
befolkningsgrupper og med større effekt enn individbaserte
tiltak med mål om å endre atferd (Basu m.fl.; PLOS
Medicine, 2017)
Tiltak som kombinerer skatter og subsidier reduserer sosial
ulikhet i spisevaner (McGill m.fl.: Systematic review. BMC
Public Health, 2015)

Metodekrav til kunnskapsoppsummeringer
2011 Rapporten:
• Presenterer 50 anbefalte forebyggende tiltak
for fremme den psykiske helsen i befolkningen

2018 Rapporten:
• Foreliggende kunnskapsgrunnlag gir grunn til
optimisme når det gjelder muligheten for å
forebygge psykiske lidelser, særlig angst og
depresjon
• Det trengs videre kunnskapsutvikling om
hvordan dette best skal gjøres og tilpasses
norske forhold
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Statlig tiltaks- og forskningsfinansiering: to verdener
Forvaltningens og forskningens tidslinjer

Oktober:
Statsbudsjettet
foreslår ny ordning
for tiltaksutvikling

(…) Utforming av
programplaner, evt
prioriteringer i
Statsbudsjettet
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Jan: Forvaltningen
lager regelverk og
lyser ut

Jan - mars:
Kommunen har
idedugnad og lager
søknad

April: Tildeling av
midler

Februar: Utlysning
av midler til
tiltaksforskning

Februar - april:
Forskningsmiljøene
skriver søknader

April-november:
Saksbehandling i
forskningsrådet

Mai-desember:
Gjennomføring av
tiltaket

Mars: Frist for
rapportere
resultater

November - april:
Etablering av
forskningsprosjektet

3 år senere:
Forskningsfunn
foreligger

Effekten av lørdagsstengningen ved
Vinmonopolets butikker
I mai 1983 bestemte Stortinget at lørdagsstengning
av Vinmonopolets butikker skulle innføres som en
prøveordning i ett år fra l. januar 1984
Statens institutt for alkoholforskning ble engasjert til
å foreta undersøkelser av virkningene av tiltaket.
Det var en forutsetning at en rapport om
undersøkelsene måtte foreligge tidlig på høsten
1984, før Stortinget skulle behandle spørsmålet om
prøveordningen skulle gjøres permanent
For seks par av byer ble det bestemt ved
loddtrekning at den ene skulle ha lørdagsstengt på
Vinmonopolet mens den andre skulle ha
lørdagsåpent som før
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Lørdagsstengte

Lørdagsåpne

vinmonopolutsalg

vinmonopolutsalg

• Hammerfest

• Kirkenes

• Narvik

• Bodø

• Kristiansund

• Ålesund

• Bergen

• Trondheim

• Stavanger

• Haugesund

• Kristiansand

• Arendal

Sturla Nordlund
Alkoholpolitik - Tidskrift för nordisk alkoholforskning
Vol. 1:221-229, 1984

Lærertetthet og læringseffekt (LÆREEFFEKT)
• I perioden 2016-2021 skal nærmere 425
millioner kroner benyttes til å forske på
effektene av økt lærertetthet
• Ca. 65 millioner kroner til forskning
• 360 millioner kroner til lærerårsverk

• LÆREEFFEKT er en del av regjeringens
store satsing på flere lærere
• Et oppdrag fra Kunnskaps-departementet
til Forskningsrådet i samarbeid med
Utdannings-direktoratet
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LÆREEFFEKT: Prosjektene
NIFU «1+1 prosjektet: smågruppeundervisning i
matematikk på barnetrinnet»

U i Stavanger – «Two teachers: økt handlingsrom
for tilpasset leseopplæring»

• Prosjektet skal undersøke effektene
• Prosjektet skal undersøke effekten av å gi
smågruppeundervisning har på ferdigheter i
lærerne mer kompetanse om lese- og
matematikk
skriveopplæring
• Et randomisert kontrollert studie i 150 skoler (1.- • Et randomisert kontrollert studie i 150 skoler (1.4. trinn)
4. trinn)
• Intervensjon: En gruppe skoler får tildelt
• 3-delt intervensjon:
lærerressurs som over fire år vil gi skreddersydd
• To lærere i leseopplæringen
smågruppeundervisning i matematikk
• Implementering av leseopplæringsprogram
• Metoder: RCT og «mixed methods»
• Kompetanseheving av lærerne i hvordan utnytte
ekstra ressurser i leseopplæringen

• Metoder: RCT og kvalitative studier
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Russefeiring og eksamenstid
a Alle konsultasjoner
Antall konsultasjoner hos fastlege og i legevakt per uke, 2015
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Konsultasjoner hos fastlege og legevakt per uke mars-oktober 2015
Vertikal linje markerer 17. mai

Nye fraværsregler i den videregående skolen
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Skadediagnoser som verktøy for å overvåke
skadebildet - Vestfold
Trend for endring 20102014:
3-årig glidende
gjennomsnitt og endring i
den enkelte kommune sett i
forhold til den samlede
endringen for alle 14
kommuner i perioden.
Rød: signifikant oppgang,
Gul: ingen signifikant
endring
Grønn: signifikant nedgang

Skolefruktordningen
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Barnevekststudien (FHI):
Stabil andel 8-åringer med overvekt

Gratis skolefrukt – mulig effekt på vekst utvikling og overvekt.
Barnevekststudien og MFR

Magnus, Biehl & Bere, 2016

Program for folkehelsearbeid
• Barn og unge, psykisk helse og rus
• Fokus på kunnskapsbaserte og universelle tiltak, innovasjon,
evaluering, samarbeid med FOU miljø
• Tilskuddsordning (samlet budsjett i 2019: 82 mill., inkl. økning
på 10 mill.)
• Tildelt for 3-5 år
• 10 programfylker så langt
• I hvert fylke fra 4-5 til 15 tiltak
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22.10.2018.

Det systematiske folkehelsearbeidet
Evaluering og tiltaksutvikling

Evaluering

Oversikt

Tiltak

Planstrategi

Målsetning
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Folkehelseloven:
Det systematiske folkehelsearbeidet
FHI Senter for evaluering
av folkehelsetiltak

Evaluering
Oversikt §5

§§ 30 og 5

Veivisere i lokalt
folkehelsearbeid
Hjelpemiddel til kommunenes
tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre arbeidet
kunnskapsbasert og systematisk

Program for
folkehelsearbeid i
kommunene
FHI -

21

Tiltak

Planstrategi
§6 første ledd

§§ 4 og 7
Fastsette
mål i plan
§ 6 andre
ledd

Kommunenes Strategiske Forskningsorgan (KSF)
KSF jobber for å styrke forskning,
innovasjon og utdanning innen
kommunenes helse- og
omsorgstjenester
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Statsbudsjettet 2019

Foreslår 40 millioner til helseanalyseplattformen
Norge har unike helsedata. Nå vil regjeringen sikre at dataene blir lettere tilgjengelig
for forskere og andre, og foreslår 40 millioner ekstra i statsbudsjettet
Gjennom denne bevillingen ønsker vi å gjøre mange
forskeres hverdag enklere. I dag bruker forskere og
andre mye tid og ressurser på å samle inn
helsedata, da de ulike datakildene er spredt over
veldig mange forskjellige plattformer og registre,
med ulike søknadsprosesser
Det er for komplisert og tidkrevende å få tilgang til
alle de gode helsedataene vi har her i lander, sier
forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin
Nybø (V) til Dagens Medisin
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Felles møteplasser for folkehelsepraktikere,
beslutningstakere og forskere
• Folkehelse i en ny tid Folkehelsekonferansen,
Bergen 16.-17. oktober, 2018

• Kunnskapsbasert folkehelsearbeid Utfordringer og muligheter for psykisk
helse Trondheim, 9. – 10. oktober 2018

• Den 12. nordiske folkesundhedskonference,
Aalborg 2017

• NFFF Fedmeforskningsdagene 2018, Bodø
18.-19. oktober, 2018
• 25. NOFE-konferansen (Norsk forening for
epidemiologi), Trondheim 14.-15.
november, 2018
• Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør,
Bergen, 15.-16. november, 2018
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Konklusjon - muligheter og utfordringer
Muligheter

Utfordringer

• Omfattende internasjonal forskningslitteratur
på folkehelseområdet, inkl. systematiske
litteratur-oppsummeringer
• Utnytte naturlige eksperiment og registerdata;
gradvis innføring av nye tiltak – både lokalt og
nasjonalt
• Lettere tilgang til helsedata (helseanalyseplattformen)
• Styrket strategisk ledelse av forskning innen
kommunesektoren
• Bedre koordinering mellom forvaltningens
kunnskapsbehov og forskningsfinansiering
• Skape felles møteplasser for folkehelsepraktikere og forskere

• Sterkt fokus på individorienterte tiltak
• Manglende vilje å sette av midler til evaluering
av folkehelsetiltak (jmf folkehelseprogrammet i
kommunene)

