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Folkehelse

Levealderen øker i Norge .



Folkehelse

De plagsomme sykdommene dominerer .

Psykiske plager

Kroniske smerter

Leveår med 
uførhet i Norge 
(YLD), 2017



Folkehelse

Økning i psykisk stress blant ungdom .
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Folkehelse

Økning i psykiske plager blant unge (kvinner) .

1995-97   2006-08   2017-19



Store endringer i unges atferd

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/ppm-ppm0000203.pdf

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/ppm-ppm0000203.pdf


Depresjon blant unge

I 2011 tok sosiale medier av og “Likes” 
knappen ble innført av facebook

Sterk atferdsendring blant unge:

• Økning i tidsbruk på skjerm

• Mindre tid sammen med venner

• Ny arena for mobbing

• Ny arena for “utlevering”

• Mindre søvn

• Økning i helsetjenesteforbruk

• Sammenheng mellom tidsbruk og 
depresjon

Twenge JM. Why increases in adolescent 
depression may be linked to the technological 
environment. Curr Opin Psychol. 2020 
Apr;32:89-94.



Digital mediebruk øker gjennom tenårene i hele 
Europa og øker forekomsten av metabolsk syndrom



Tydelige helsetrendene i befolkninger skyldes endringer i distale 
(bakenforliggende) årsaker



Psykisk stress

Individuell
sårbarhet og 
tilbøyelighet
(atferd)

Bakgrunn
Historie: 
- Nyliberalismens tidsalder
- Globaliserte markeder
Politikk:
- Økonomisk vekst er målet
- “Markedet løser alt” er teorien
- Minst mulig politikk er praksis
Økonomi:
- Økende økonomisk ulikhet
Kultur:
- Individualisme

Distale årsaker Proximale
årsaker

Levekår
Big Tech sosiale media
Prestasjonspress
Konkurranse



Folkehelsearbeid

Mattering.

Unges følelse av å ha en 
betydning rammes i 
dagens kultur .



Helsekompetanse

Helse-kompetansen i 
befolkningen er lav for psykisk 
helse.

Vi trenger en folkehelsekampanje for bedre mental 
sunnhet og god livskvalitet

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-
helsekompetanse

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse


Folkehelsearbeid

Hva vi kan gjøre.

▪ Bidra med gode helseråd, anbefalinger
▪ Utvikle tiltak for bedre mental sunnhet
▪ Bidra til å øke helsekompetansen
▪ Ta i bruk smarte verktøy



Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid for mental sunnhet.

Områder Sosial-, økonomisk- og 
miljø-politikk

Folkehelsearbeidet Helsetjenestene

Aktører Politikere, 
helseplanleggere.

Folkehelseaktører. 
Offentlige, frivillige

Helsevesenet.
Kommuner, helseforetak. 

Tiltak • God barndom, færre 
traumer, mindre 
stress

• Helsebringende 
fysiske omgivelser

• Bedre velferdsytelser
• Reduser 

diskriminering og 
stigma

• Stimulere god 
folkehelsepolitikk og god 
tilgang til hjelpetjenester

• Kommunikasjon for å 
redusere stigmatisering av 
psykiske lidelser 

• Tverrsektorielle 
folkehelsetiltak og kampanjer 

• Overvåk befolkningens 
psykiske helse

• Forbedre effektiviteten av 
psykisk helsevern

• Bidra med kunnskap om 
psykisk helse

• Støtte folkehelsearbeidet
• Del kunnskap relevant for 

folkehelsepraksis, politikk 
og planlegging

Purtle, J., Nelson, K. L., Counts, N. Z., & Yudell, M. (2020). Population-Based Approaches to Mental Health: History, Strategies, and 
Evidence. Annual review of public health, 41, 201–221. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094247



Folkehelsearbeid

https://abcmentalsunnhet.no/

https://abcmentalsunnhet.no/


Å jobbe for en god sak gir noe å 
brenne for og være stolt av. Å 
hjelpe andre gir takknemlighet og 
livsglede. Å gjøre noe meningsfylt 
er Hodebra!

Når du er med på sosiale aktiviteter 
og bygger gode relasjoner til andre, 
så gir det en følelse av å høre til. Å 
være en del av fellesskapet gir 
støtte i hverdagen. Å engasjere seg 
sosialt er Hodebra!

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle 
deg gladere. Det blir også lettere å 
håndtere hverdagens utfordringer.
Det er viktig å ha en plan for dagen 
og uka, med gjøremål du liker. Å 
være i aktivitet er Hodebra!

Gjør noe aktivt

ACT

Gjør noe sammen

BELONG

Gjør noe meningsfylt

COMMIT

A B C



Folkehelsearbeid

ABC viktig for alle .



Folkehelsearbeid og i bruk i klinikken

https://www.utposten.no/journal/2020/2/m-82/ABC_for_bedre_psykisk_helse

https://www.utposten.no/journal/2020/2/m-82/ABC_for_bedre_psykisk_helse


Forskning

Fravær av angst og depresjon



Forskning

B – belong!
For ungdom er deltakelse i sosiale 
aktiviteter svært viktig for mental 
sunnhet .



Mange gode argumenter .

Folkehelsearbeid

En folkehelsekampanje basert på ABC ble 
anbefalt av Kjøs-utvalget 



Mange gode argumenter 
.

1. God folkehelseopplysning 
2. Kunnskapsbasert, forskningsbasert
3. Enkelt, lett å huske og forstå
4. Intuitivt nyttig
5. Fleksibelt, stor valgfrihet 
6. Samarbeidsorientert, mobiliserende
7. Virksomt i alle aldere, fra barn til eldre
8. Virksomt for alle grupper, friske, syke, minoriteter osv. 
9. Kan brukes i alle settinger 

• offentlige 
• frivilligheten 
• skolene
• arbeidslivet osv.

10. Alle kan bidra, brukere, lekfolk, fagfolk, frivillige osv.
11. Ikke stigmatiserende eller diagnosebasert
12. Tiltaksrettet, aktiviserende
13. Bidrar til bedre fysisk helse
14. Anbefalt av myndighetene i «Leve hele livet»

Folkehelsearbeid



ABC understøtter 
betydningsfullhet
menneskers helt 
grunnleggende behov for å 
ha en betydning

Mattering

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31407358/

https://tidsskriftet.no/2021/02/essay/hva-skal-til-fa-flere-i-arbeid

B

C

A

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31407358/
https://tidsskriftet.no/2021/02/essay/hva-skal-til-fa-flere-i-arbeid


Folkehelsearbeid

Hodebra

ABC for bedre mental 
sunnhet

Fem råd for økt livskvalitet og 
sterkere psykisk helse

Ten Keys to Happier Living og andre
rammeverk

Vitenskapelig grunnlag: Mattering osv. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go
v/?term=act+belong+commit

https://www.fhi.no/publ/2020/
livskvalitet-i-norge-2019/

https://www.utposte
n.no/i/2020/2/m-82

https://tidsskriftet.no/2021/02/
essay/hva-skal-til-fa-flere-i-
arbeid

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=act+belong+commit
https://www.fhi.no/publ/2020/livskvalitet-i-norge-2019/
https://www.utposten.no/i/2020/2/m-82
https://tidsskriftet.no/2021/02/essay/hva-skal-til-fa-flere-i-arbeid





