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Utfordringer



Folkehelseutfordringene

Psykiske plager

Kroniske smerter

Leveår med 
uførhet i Norge 
(YLD), 2017



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.



Økning i psykisk stress blant ungdom

Jenter                 Gutter           13-19 år            Ung-HUNT



Endring i psykiske plager, kvinner



Angstplager - kvinner



Egenvurdert helse - eldre HUNT1-4

Nord-Trøndelag



Langvarig begrensende sykdom eldre HUNT1-4

Nord-Trøndelag



Årsaken til økning i helserelaterte ytelser 

blant unge ser ut til å være en reell 

forverring av helsetilstanden i denne 

gruppen







Marginaliserte grupper blir rasende



Marginaliserte mennesker blir farlige



Årsakene til årsakene som bidrar til

• Økt psykisk stress blant unge

• Raseri blant neglisjerte grupper

• Drap begått av utstøtte menn



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
Dårlig regulert global business
Big Tech preger unges hverdag
Big Food preger unges KMI
Prestasjonspress
Konkurranse
Flere tapere

Vår tids ideologi





Per Fuggeli – prof. i sosialmedisin, UiO



Tidsånden, holdninger og normer

Før                                          Nå



Tidsånden, holdninger og normer

Før                                          Nå



Tidsånden, holdninger og normer

Før                                          Nå



Denne samfunnsånden har også i større 

eller mindre grad preget de politiske 

føringene for NAV, men også NAV-ansatte 

og leger (mer eller mindre bevisst)



Mulighetene for oss fagfolk

• Bli bevisst hva tidsånden gjør med oss

• Ikke la det skure og gå (laissez faire)

• Være kritiske, kreative og konstruktive

• Stå opp for de som trenger hjelp



Psykologi
Filosofi
Politikk



https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34630247/ https://tidsskriftet.no/2021/02/essay/hva-skal-til-fa-flere-i-arbeid

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34630247/
https://tidsskriftet.no/2021/02/essay/hva-skal-til-fa-flere-i-arbeid


Å understøtte menneskers 

grunnleggende behov bør 

være NAVs første prioritet

• God sirkel

• Vond sirkel

• Balanse horisontalt

– Hvis man ikke er noe for 

noen, er det vanskelig å 

være noe for seg selv også

• Balanse vertikalt

– Depresjon, desperasjon, 

narsissisme

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

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


• The dominant political ideology of recent decades, neoliberalism, have resulted in diminished sense of 
mattering for several groups in the society, not at least people outside the labor market. 

• This has left its mark on vocational rehabilitation programs in welfare states like Norway. Higher 
requirements shall be set for benefit recipients, and compulsory work are more often applied. 

• The problem with this policy is that it suggests that benefit recipients have a guilt to make up for and are 
themselves to blame for the unemployment. However, the majority of people in need for vocational 
rehabilitation, have had poor living conditions since childhood, and have failed in education and 
employment for or reasons they have no control over. They often do not feel valued and have a lot of 
experience with not being able to add value. 

• The problem with blaming the victims, is that it reinforces their sense of worthlessness, and thus reduces 
their ability to believe that they can contribute with something of value. In this way, the policy becomes 
counterproductive. Some even respond to these humiliating pressures by becoming more depressive or 
aggressive. 

• To make vocational rehabilitation programs effective, we must make sure that everyone in need for it feel 
valued, we must align the political, scientific, and professional basis for welfare service politics thereafter. 
We must balance adding value to self with the opportunity to adding value to others, work and 
community.

• Mattering is suggested as a political, scientific, and professional basis for welfare services.



6 kommuneregioner



https://abcmentalsunnhet.no/hva-er-abc/

https://abcmentalsunnhet.no/hva-er-abc/




ABC i praksis
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


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


Kontinuerlige bevegelser gjennom livet

ABC virker positivt på alle uansett 
aktuell mental helse

S



Kjøs-utvalget foreslår en nasjonal folkehelsekampanje basert på 
ABC for å øke befolkningens helsekompetanse



er

https://hodebra.no/

https://hodebra.no/


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



