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Folkehelsemål i Norge

Norge skal være blant de tre landene i verden 
som har høyest levealder

 
Befolkningen skal oppleve flere leveår 

med god helse og trivsel 

Vi skal skape et samfunn som fremmer helse 
i hele befolkningen og reduserer sosiale forskjeller



De største folkehelseutfordringene



Hvilke er de ti største 
folkehelseutfordringene?

Hva ville dere svart?
Hvordan ville dere kommet frem til svaret?



De største utfordringene globalt
Hvordan rangere folkehelseutfordringer?
De største utfordringene i Norge



Topp 13 helseutfordringer mot 2030

1. Health risks linked to climate change
2. Health crises in conflict zones
3. Global healthcare inequality
4. Limited access to medications
5. Infectious disease outbreaks
6. Lack of preparedness for disease 
epidemics
7. Unsafe consumer and food products

8. Underinvestment in health workers

9. High adolescent mortality rates

10. Mistrust in public health services

11. Technology monitoring and regulation

12. Antimicrobial resistance

13. Unsanitary healthcare environments

ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), 2020



Ingen fasit – flere logikker 
Vi kan vurdere
• Hva dør flest av?
• Hva reduserer livskvalitet mest?
• Hvilke risikofaktorer for sykdommer gir størst helsetap?
• Hvilke strukturelle forhold i samfunnet påvirker i størst grad 

risikofaktorer eller sykdommer?
• Hva kan forebygges?
• Hva er politisk mulig og ønskelig?
• Hva er kostnadene?
I tillegg til nåtidsperspektiv: 
Hvilke fremtidige utfordringer forventer vi?

Hvordan kan vi rangere folkehelseutfordringer?



Hvilke strukturelle årsaker 
påvirker de viktigste risikofaktorene og 

sykdommene?

Oppstrøms Nedstrøms

Hvilke sykdommer 
gir størst helsetap?

Hvilke risikofaktorer
gir størst helsetap?

Potensialet for forebygging er størst oppstrøms



01-4 Ã¥r 15-19 Ã¥r 30-34 Ã¥r 45-49 Ã¥r 60-64 Ã¥r 75-79 Ã¥r 90-94

Kilde: vizhub.healthdata.org/IHME

Analyse av antall døde vektlegger 
sykdommer til høyre i aldersfordelingen
Fordeling av antall døde etter alder og dødsårsak, Norge, 2017

Hjerte- og kar
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01-4 Ã¥r 15-19 Ã¥r 30-34 Ã¥r 45-49 Ã¥r 60-64 Ã¥r 75-79 Ã¥r 90-94

Analyse av dødsårsaker innad i aldersgrupper løfter 
frem andre sykdomsgrupper

Andel døde i ulike aldersgrupper etter sykdomsgruppe, Norge, 2017

Egenskade og 
interpersonlig vold



01-4 years 15-19 years 30-34 years 45-49 years 60-64 years 75-79 years 90-94

Analyser av ikke-dødelig helsetap peker på yngre 
aldersgrupper og andre sykdomsgrupper

Ikke-dødelig helsetap etter alder og sykdomsgrupper, Norge, 2017

Muskel-skjelettlidelser



De største utfordringene i Norge i dag



1821-1830 1861-1865 1891-1895 1921-1925 1951-1955 1981-1985 2011-2015

Forventet levealder i Norge, 1821-2015

Andre verdenskrig

Første verdenskrig
Pandemi

Kvinner

Kilde: SSB

Menn

Folkehelseutfordringene har endret seg dramatisk





Hva svarte Folkehelseinstituttet?
10 største folkehelseutfordringer, vurdert i 2018

Muskel- og skjeletthelse
Psykiske lidelser
Egenskade og vold
Illegale rusmidler
Utilsiktede skader

Tobakk
Alkohol
Kosthold
Fysisk inaktivitet

Luftforurensning

Livsstilsfaktorer for 
store sykdomsgrupper 
med høyest dødelighet 
og tap av friske leveår

Tilstander og forhold med 
komplekst risikobilde som 
også rammer yngre delen av 
befolkningen

Særlig forebyggbare
miljøfaktorer



Tobakk
• Sigarettrøyking sannsynlig viktigste 

enkeltfaktor i dag

• Ulike kreftformer, KOLS og hjerte-
kar-sykdom

• Sterk nedgang i daglig røyking 
senere år, men vil fortsette å være 
folkehelseproblem i mange år 
likevel



Alkohol
• En av de viktigste risikofaktorer for tap av friske leveår

• Sykdommer i hjernen og nervesystemet, leversykdommer, hjerneslag, enkelte 
former for kreft, hjertearytmier, blodtrykk

• Sosiale konsekvenser, tap av velferd og trivsel, også for barn og partnere mm

• Bidragende faktor til sosial ulikhet i helse



Kosthold
• Kosthold relatert til sykelighet og tidlig død for de fleste ikke-smittsomme 

sykdommer

• Påvirker risikofaktorer som blodtrykk, blodlipider, blodsukker, fedme

• Kostvaner har klar sosial gradient allerede fra barne- og ungdomsårene



Fysisk inaktivitet
• Fysisk inaktivitet relatert til 

sykelighet og tidlig død for de fleste 
ikke-smittsomme sykdommer

• Også relatert til risikofaktorer for 
ikke-smittsomme sykdommer som 
blodtrykk, blodlipider, blodsukker og 
fedme

• Gjennomsnittlig aktivitetsnivå faller 
kraftig gjennom ungdomsårene
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Tabell: Objektivt registrert fysisk aktivitet og andelen (%) 6-, 9- og 
15-årige jenter og gutter som tilfredsstiller anbefalingene om i 

gjennomsnitt minst 60 minutters daglig moderat fysisk aktivitet. 



Muskel- og skjeletthelse
• Rammer svært mange i løpet av livet

• Viktig årsak til redusert helse og nedsatt livskvalitet

• En av vanligste årsaker til sykefravær og uføretrygd

• Fysisk aktivitet og redusert røyking kan sannsynligvis bidra til å forebygge



Psykiske lidelser
• Psykiske lidelser hos barn og unge kan få betydning senere i livsløpet

• Søvnvansker, mobbing og ensomhet er risikofaktorer blant unge

• Vi vet lite om betydningen av sosiale medier og endringer i 
familiestrukturer og samfunnet for øvrig



Egenskade og interpersonlig vold
• Selvmord er blant de viktigste årsakene til for tidlig død, særlig blant menn

• For hvert selvmord er det i snitt 6-10 etterlatte

• Innebærer mange tapte leveår, forhøyet risiko for psykisk og somatisk 
sykdom, økt dødelighet og arbeidsdeltakelse hos etterlatte



Illegale rusmidler
• Narkotikautløste dødsfall tredje hyppigste dødsårsak blant personer under 

50 år i Norge

• Morfin, kodein og oxycontin oversteg fra 2016 heroin i antall dødsfall

• Flerstoffbruk og inntak av rusmidler med sprøyte blant viktigste 
risikofaktorer for dødsfall



Utilsiktede skader
• Betydelig nedgang i dødelighet av ulykker siste tiårene, men fremdeles en 

folkehelseutfordring

• Viktig årsak til død i yngre aldersgrupper, gir mange tapte leveår

• Potensialet for forebygging utenfor trafikksikkerhet fremdeles stort på 
mange arenaer, særlig i hjem- og fritidssektor



Luftforurensning
• Effekter på respiratoriske og hjerte-kar-sykdommer mest undersøkt

• Kan henge sammen med diabetes, nevrologiske sykdommer, fedme og 
svangerskapsutfall

• Svevestøv og nitrogendioksid er viktigst, særlig langvarig eksponering

• Barn og eldre viktige sårbare grupper



I 2010 døde 6008 personer av 
ikke-smittsomme sykdommer 
før 70 års alder. Tallet var 
redusert til 5102 dødsfall i 
2018. Dette tilsvarer en 
nedgang på 906 for tidlige 
dødsfall.

Når vi ser på antall dødsfall 
per 100 000, var det i 2010 til 
sammen 257 tidlige dødsfall 
per 100 000 av de fire ikke-
smittsomme sykdommene. 
Dette ble redusert til 193 per 
100 000 i 2018. Nedgangen var 
dermed 64 dødsfall per 
100 000, som tilsvarer 25 
prosent.



Er det alt?

Hva med strukturelle årsaker? 
Fremtidige utfordringer?



Strukturelle folkehelseutfordringer

• Sosial ulikhet er Norges viktigste folkehelseutfordring

• Kjønnsulikheter i utdanning

• Urbanisering, fortetting og sosial bærekraft



Kommende folkehelseutfordringer
• Nye utbrudd av smittsomme sykdommer?

• Antimikrobiell resistens?

• Mat og bærekraft?

• Klima, miljø og helse?



Utenforskap og helseforskjeller



Store forskjeller i forventet levealder
Forventet levealder etter husholdningsinntekt, kjønn og utdanningsnivå i Norge, 2011-2015

Kilde: Kinge et al 2019



KvinnerMenn

Kilde: Kinge et al 2019

Større forskjell mellom USA og Norge i lavinntektsgrupper
Forventet levealder etter husholdningsinntekt og kjønn, Norge og USA



Utenforskap og helseforskjeller
Tre hovedpoeng

• Å redusere utenforskap i barnehagen, skolen og videre opplæring og 
utdanning er blant de viktigste langsiktige folkehelsetiltakene for å 
redusere sosial ulikhet knyttet til helseforskjeller

• Fortsatt begrenset kunnskap om årsakssammenhenger mellom 
utdanning og helse, og om effekten av mulige tiltak

• Behov for å utvikle et kunnskapssystem der vi følger individers 
utvikling fra barndom til alderdom



Barnehagen som arena for sosial utjevning

• Barnehagen kan være en arena for læring og utvikling som gir positive 
virkninger senere i skolen og voksenlivet. 

• Barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling, der lek, 
omsorg, læring og danning ses i sammenheng.

• Drange og Havnes (2019) finner at elevene gjør det bedre på 
kartleggingsprøver i 1. klasse om de blir trukket til å starte i barnehage ved 
15 måneder i stedet for 19 måneder
• Effektene er spesielt store for barn av mødre med lav utdanning og lavinntektsfamilier



Flere gutter enn jenter får spesialundervisning i grunnskolen

Andel med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og 
spesialundervisning i grunnopplæringen, 2017–2018.
Kilde: Utdanningsdirektoratet



Skolestart: kunnskap og kunnskapshull

• Overgang barnehage-skole kan være problematisk og etablerer en 
alderstrinnstruktur som følger eleven gjennom skoleløpet

• I tidlig skolealder øker diagnostiseringen av ADHD og bruk av 
spesialpedagogisk støtte
• Særlig stor økning fra barnehagen for gutter og for barn født sent på året
• Økt bruk av spesialundervisning siden 2005, uten flere spesialpedagoger

• Mangler kunnskap om virkningen av spesialundervisning og av alder 
ved skolestart (f.eks. skolestart blant seksåringer).



Forekomst av psykiske lidelser
i barne- og ungdomsårene

Andel barn per 1000 som var registrert med diagnosekode for psykiske lidelser og 
atferdsforstyrrelser i 2016, etter kjønn og alder. Datagrunnlag: Norsk pasientregister.

Kilde: Psykisk helse i Norge 2018. Folkehelseinstituttet.



ADHD og fødselsmåned
Studie av alle barn født i Norge 1998-2006 (N= 509 827)
Fulgt opp fra 6 års alder og frem til 31.12.2014

ADHD treatment and diagnosis in relation to children’s birth month: Nationwide cohort study from Norway. Karlstad 
Ø, Furu K, Stoltenberg C, Håberg SE, Bakken IJ (2017)



Tenårene og pubertetsutvikling

• Depresjon og angst diagnostiseres ofte for første gang i tenårene
• Jenter og barn fra lavinntektsfamilier er overrepresentert
• Sammenheng mellom opplevelse av skolemiljø som belastende eller stressende, og 

manglende mestring i skolen

• Stor spredning og kjønnsforskjeller i pubertetsutvikling – trenger mer 
kunnskap om hvordan pubertet påvirker skoleprestasjoner

• Skoleprestasjoner ved 15 års alder får stor betydning for videre 
skolegang – betydelige forskjeller etter foreldres utdanning



Bruk av antidepressiva
blant ungdom

Andelen barn per 1000 som har fått utlevert antidepressiva minst en gang i løpet av 10-årsperioden 
2007-2016 fordelt på kjønn og aldersgrupper. Datagrunnlag: Reseptregisteret. 

Kilde: Psykisk helse i Norge 2018. Folkehelseinstituttet.



Overgang til voksenlivet: frafall og fotfeste

• Fullføring av videregående skole er svært viktig for senere yrkesdeltakelse, 
helse/uførhet, og muligheter til å stifte familie.
• Ungdom med lave karakterer fra grunnskolen, ungdom fra lavinntektsfamilier og gutter 

fullfører i mindre grad

• Flere forslag fra Stoltenbergutvalget kan bedre fullføringen av 
videregående skole – bl.a. rett til læreplass

• Personer utenfor arbeid og utdanning er særlig sårbare
• Øker utover 20-årene, særlig blant jenter
• Trenger mer forskning om årsaker og konsekvenser av å stå utenfor arbeid og utdanning



Kunnskapssystem

• Betydelige hull i datagrunnlaget for å forstå når, hvordan og hvorfor 
utenforskap oppstår i barnehagen og grunnopplæringen, og hvordan dette 
henger sammen med helseforskjeller og sosial ulikhet

• Et bedre kunnskapssystem er nødvendig for å identifisere årsaker og 
evaluere tiltak for eksempel knyttet til skolestart, spesialundervisning, 
diagnostisering og behandling

• Muligheter for oppfølging gjennom livsløpet er avgjørende



Refleksjoner

Hva slags ulikhet snakker vi om?

• Helseulikhet

• Sosial ulikhet

Hvilken tilnærming til årsaker?

• Seleksjon

• Sosial determinanter  



Hvordan forebygge?

Legenes rolle

Arenaer

På tvers av sektorer, nivåer, kommuner, regioner, land



Hva er folkehelsearbeid?



Loven definerer folkehelse som «befolkningens helsetilstand 
og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning».

Og folkehelsearbeid som samfunnets innsats for å påvirke 
faktorer som 
direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, 
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 
beskytter mot helsetrusler, 
samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte 
eller indirekte påvirker helsen

Lov om folkehelsearbeid (2012)



5 prinsipper for folkehelse
Lov om folkehelsearbeid (2012)

Helse i alt vi gjør (”Health in all policies”)

Bærekraftig utvikling

Føre-var prinsippet

Medvirkning

Utjevne sosiale forskjeller



Politikk Klinikk

Folkehelsearbeid



FREMME FOREBYGGE

BESKYTTE



OM FOLKEHELSEINSTITUTTET



Statens institutt for 
folkehelsen ble etablert i 
1929 og drev i mange år 

primært med smittsomme  
sykdommer.

Folkehelse favner 
i dag mye bredere.



Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet
Fagmyndighet

Folkehelseinstituttet
Kunnskapsleverandør

Andre etater
Direktoratet for e-helse

Mattilsynet
Statens legemiddelverk

Helsetilsynet
Norsk pasientskadeerstatning

Bioteknologirådet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Vinmonopolet



Statens helseundersøkelser – SHUS
Statens institutt for folkehelse – SIFF
Avdeling for legemiddelstatistikk og metodologi (Norsk Medisinaldepot) 
Medisinsk fødselsregister
Register for svangerskapsavbrudd (Helsetilsynet)

Statens rettstoksikologiske institutt – SRI

Rettsmedisinsk institutt – RMI (Universitetet i Oslo)

Dødsårsaksregisteret (SSB)

Giftinformasjonen (Helsedirektoratet)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Statens institutt for rusmiddelforskning – SIRUS
Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet – VKM
Bibliotek (Helsedirektoratet)
Bibliotek (Strålevernet)

2002

2003

2011

2014
2015

2016

2017
Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus
Etablering av konsernmodell

2018 Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)



949
ansatte i 2019

1,31
milliarder NOK i budsjett

10
nasjonale

helseregistre

621
vitenskapelige artikler 

i 2018

13%
ekstern finansiering

i 2018

24%
ansatt i forskerstilling



Helsedata 
og digitalisering

Psykisk og fysisk 
helse

Smittevern, miljø 
og helse

Helsetjenester

Sentre

Fertilitet og helse Antimikrobiell 
resistens

Informerte 
helsebeslutninger

Evaluering av 
folkehelsetiltak

Sykdomsbyrde

Direktørens 
stabInstituttstab

Kommunikasjon

VKM



Helsedata 
og digitalisering

Psykisk og fysisk 
helse

Smittevern, miljø 
og helse

Helsetjenester

Direktørens 
stabInstituttstab

Kommunikasjon

Helseregistre
IT og e-helse

Helseundersøkelser
…

Sykdomsbyrde
Folkehelseprofiler

Folkehelserapporten
…

Beredskap
Vaksiner

Laboratorier
…

Helsetjenesteforskning
Metodevurderinger

Global helse
…

140 ansatte190 ansatte 340 ansatte 160 ansatte



Vårt samfunnsoppdrag

Vi skal produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap 
for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester





Takk

Camilla Stoltenberg
Direktør, Folkehelseinstituttet





Hvilke er de største utfordringene globalt?


