
SOSIAL ULIKHET I HELSE

Denne vedvarende og 
næsten storartede

svaghets- og 
lidelsestilstand, som 
fattigfolket sukker under

(Eilert Sundt, 1851)



HVA HUSKER DERE FRA FØR? 

Sosiale ulikheter i helse er systematiske forskjeller i helsetilstand som 
følger sosiale og økonomiske kategorier 

Kan ikke reduseres til biologi alene

Aktivt forskningsfelt fra 1970-tallet frem til i dag

 Hvordan måles helse i denne forskningen? 

 Hvordan måles ulikhet? 











Olafsdottir et al, Eur Epid J 

2012

Disse forskjellene 

skyldes ikke gener



DEN SOSIALE GRADIENTEN



Livsstil: individuell sak? 



ÅRSAKENE BAK ÅRSAKENE

kjennetegn på de som ikke slutter å røyke er at de har 
 lav inntekt og kort utdannelse
starter å røyke i ung alder, har høyt forbruk av sigaretter og sterk 

nikotinavhengighet. 
ofte en helsemessig ugunstig livsstil på andre områder også, og 

dårlig psykisk helse.  

 Dårlige helsevaner er hyppigere i grupper med lav
sosial status

 Å forebygge sosial ulikhet i helse innebærer at vi må ha 
fokus på hele årsakskjeden – årsakene til årsakene –

 Nemlig en strukturelt forankret skjevfordeling av 
økonomiske og sosiale ressurser, utdanning og arbeid i 
befolkningen. 

Forskning peker på at tiltak rettet mot individer vil være 
stigmatiserende, kostbare og ha utilstrekkelig effekt. 



SAMMENHENG! 



FÆRRE RESSURSER, STØRRE 
PÅKJENNINGER



HVORDAN KAN DENNE SYSTEMATISKE 
SKJEVHETEN FORKLARES? 

Psykososiale mekanismer
 Akutt og kronisk stress har biologiske effekter (allostatic load, fight or flight)

 Psykologisk effekt av relativ fattigdom (indirekte effekt v manglende mestring)

Sosial kapital/samhørighet: kollektive mekanismer
 Effekter via psykososiale mekanismer

 Sosial kontroll (kriminalitet, vold, antisosial oppførsel)

Helseatferd og livsstil

(Neo)materielle faktorer (miljø, transport, mat, bolig, infrastruktur, skole)

Ulik tilgang på helsetjenester?

Oppvekstvilkår og livsløp
 Sykdommer hos voksne = resultat av oppsamlet biologisk og sosial innflytelse gjennom et 

helt livsløp



TILTAK

Redusere inntektsforskjeller som ligger til grunn for helseforskjeller

Forebygge og redusere negative ytre påvirkninger i livets tidlige fase

Sørge for en god skolegang og at flest mulig gjennomfører videregående opplæring. 

Sørge for et helsebringende arbeidsliv, høy sysselsetting og redusere helsemessige 
årsaker til at noen faller ut av arbeidsmarkedet, og å sørge for tilstrekkelig sosial og 
økonomisk trygghet blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet.

Redusere de sosiale ulikhetene i helseatferd, og da særlig forskjellene i røyking, usunt 
kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig alkoholbruk. 

Likeverdige helsetjenester

Alle relevante offentlige initiativ, tiltak og reformer må vurderes på grunnlag av
konsekvenser for ulike sosiale grupper

Ha en person som kan koordinere innsatsen mot sosiale ulikheter i helse
(kommuneoverlege? Folkehelsekoordinator)

Flere gode praktiske råd under hvert punkt i heftet! 



THE GREAT EQUALIZER? 

"That's the thing about COVID-19…It 

doesn't care about how rich you are, how 

famous you are, how funny you are, how 

smart you are, where you live, how old you 

are, what amazing stories you can tell."



-ELLER SAMFUNNETS SYRETEST? 
(CHARLES ROSENBERG)







LIVSLØPETS BETYDNING 
FOR SOSIALE HELSEFORSKJELLER

•1) Livsløpsperspektivet

Akkumulert risiko 

Fosterlivets betydning for senere

helse (epigenetikk)

•2) Allostase – toksisk versus tolerabelt stress



Foster-

livet
Barndom Ungdom Voksen

Stor akkumulert

risiko

– spol evt. tilbake i 

pasientens liv -

Jfr kasuistikker

Livsløpet

Et livsløpsperspektiv for å forstå
utviklingen av kroniske (ikke-smittsomme) sykdommer

1 4

Anne Karen Jenum/CYajnik

Genetic susceptibility

+ epigenetic mechanisms

Betydning av

tidlig forebygging



“TÆRER”
Patogenese

Allostatisk likevekt

•God søvn og hvile

•Fysisk aktivitet og 
rekreasjon

•Sunn mat

•Relevante 
medikamenter

Osv.

•Søvnmangel (skift)

•Fysisk slit

•Inaktivitet

•Usunn mat

•Røyking og andre rusmidler

•Forurensing

•Medikamenter (bivirkn. av bl.a. nevroleptica, cytostatica...)

“NÆRER” 
Salutogenese
Legens rolle

•Tillit, trygghet, 
støtte

•Anledninger til å 
vokse og utvikle seg

•Opplevd mening 
(ex. samtaler, kunst)

•Overveldende ansvar 

•Isolasjon, ensomhet

•Integritetskrenkelser

•Slitsomme relasjoner

•Urettferdighet, svik

•AVMAKT

Genetiske/epigenetiske faktorer
Mikrobiomet

“Fysiske”

“Mentale” “Mentale”

“Fysiske”

Slide fra prof Linn Getz, NTNU



Helsepersonell i det 21. århundre?

Sosial og samfunnsmessig bevissthet. 

Vern om medisinens etiske og faglige integritet!  

Tillit Trusler og svik

Tilhørighet Isolasjon og 
forlatthet

Respekt Krenkelse av 
integritet

Omsorg Vanskjøtsel

Ære og stolthet Skyld og skam

Mening Meningsløshet 

Innflytelse Avmakt

Bidra til å styrke 

alt du kan her

Erkjenn betydningen 

Ikke legg sten til byrden

Linn Getz , AL Kirkengen



The Inverse Care Law: 

”The availability of good
medical care tends to vary
inversely with the need of the
population served.”

J.Tudor Hart, Lancet 1971; I:405-12

The rule of halves: 

” Half of the health needs are not known, half of those

known are not helped, and half the help is not effective.”
WCS Smith, BMJ 1990; 300: 981-3.

John Tudor Hart 1971



BRUK AV HELSETJENESTER –
I FORHOLD TIL BEHOV

Ønske om tjeneste – noe vi har lyst på 

Behov – noe vi trenger

Etterspørsel – subjektive ønsker – ikke nødvendigvis 
legitime (?) behov?

Helsetjenestens finansieringssystem – (eks egenandeler)

Helsetjenestens prioriteringssystemer 
 Jfr «Åpent og rettferdig» NOU 2014:12

Norge – vs internasjonale studier




