
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? 









FORSKJELLEN HAR ØKT 



Olafsdottir et al, Eur Epid J 

2012

Disse forskjellene 

skyldes ikke gener



DEN SOSIALE GRADIENTEN



FÆRRE RESSURSER, STØRRE 
PÅKJENNINGER



SOSIALE HELSEDETERMINANTER

Fordeling av sentrale ressurser, som f.eks:  

 Inntekt

 Materielle goder

 Makt

 Kontroll over eget liv

 Sosial støtte 

Fordeling av ulemper og påkjenninger, som f.eks

 Arbeidsmiljøbelastninger

 Stress

 Kriminalitet

 usunne helsevaner

 ulykker





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 (NB Michael Marmot: årsakene bak årsakene 
(helsedeterminanter) 

(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



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. 





HVORFOR ER SOSIAL ULIKHET I HELSE ET 
FOLKEHELSEPROBLEM? 

Helse: helsepotensialet i befolkningen utnyttes ikke fullt ut

Rettferdighet: brudd på prinsippet om like muligheter: dårligere 
muligheter til å realisere livssjanser

Levekår: sviktende helse leder til sosial eksklusjon og forhindrer et 
aktivt, skapende og produktivt liv.

Livskvalitet: personer med lav sosial posisjon har dårligere 
forutsetninger for et godt liv uten lidelse, plager og smerter. 

Økonomi: sysselsetting, skatteinntekter, helseutgifter og trygdeutgifter



FORSLAG TIL 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! 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalte-tiltak-mot-sosial-ulikhet-i-helse/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf/_/attachment/inline/61dc43e0-cdc6-43a7-97aa-033087123180:16c32d7c42b3ed5a8fbfafc35742e986133a0749/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf


GRUPPEARBEID

Diskuter tiltakene dine fra oppgaven i lys av 
sosial ulikhet. I hvilken grad kan de minske/øke 
sosiale ulikheter i helse? Andre tiltak som ville 
være relevante? Trekk gjerne også inn momenter 
fra den andre oppgaven du har lest


