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Hva er samfunnsmedisin?

Hva er formidling?

Hva vil det si å formidle samfunnsmedisin?

Klare begreper?
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Allmennmedisin:

Breddekunnskap
Praksisnær kunnskap

Kunnskapsbasert praksis 



Hva med samfunnsmedisinen?
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«Hvis  samfunnsmedisineren forplikter seg tydelig til å 
bringe relevant og pålitelig kunnskap til torgs, særlig om 
effekten av ulike tiltak, vil det ikke bare gagne faget, men 
føre til bedre beslutninger om helsespørsmål – og skape 
mer helse og mindre uhelse for våre oppdragsgivere, 
befolkningen.»

A. Bjørndal 





Den samfunnsmedisinske verktøykassen

• Metodekompetanse (epidemiologi, statistikk, 
demografi o.l.)

• Forebygging
• Kunnskapshåndtering (effekter av tiltak?)
• Formidling
• Saksbehandling
• Planarbeid
• Rådgivning
• Ledelse
• Tilsyn
• Internasjonalt arbeid







Opprinnelig betydning å være mellommann for, være 
bindeledd, overføre noe (arbeidsformidling, boligformidling, 
vikarformidling)

Har over tid fått et mer utvidet begrep, innenfor flere 
områder, f.eks.: kunst-, kultur-, fag-, kunnskapsformidling

• Presse, medier, sosiale medier, internett

• Undervisning, opplæring, kurs, foredrag  

• Opplysningsvirksomhet

Formidling



• helseforvaltning og offentlig helsepolitikk

• medisinsk faglig rådgivning

• Folkehelsearbeid, 

• ledelse og styring

• ekspertrollen

• tilsyn, kontroll og klagebehandling

• veiledning og undervisning

• Faglig og politisk påvirkning (?) 

Å formidle samfunnsmedisin



Formidler (og forvalter) av medisinsk kunnskap: 

rådgiver, premissleverandør – eller brysom kverulant(?) 
innenfor egen virksomhet 

• Kommuneoverlege

• Medisinsk fagdirektør/sjeflege i spesialisthelsetjenesten

• Rådgivende overlege i NAV

• Administrative legestillinger i Forsvaret

• Administrativt og politisk nivå

• Formidling ofte saksorientert og dialogbasert

Rådgiver og premissleverandør 





Opplysningsvirksomhet, formidling av medisinsk kunnskap 
mot befolkningen eller grupper, lokalt eller nasjonalt 

Forskjellige strategier

• Opplæring og kurs 

• Møteaktivitet 

• Mediekontakt, intervjuer

• Skriftlig informasjon, egne nettsider

• Nasjonale kampanjer

Folkehelsearbeid



Lokalt prosjekt i kommunen:
Effekter av deltakelse ved 

Frisklivssentralen
Basert på helsesamtaler med de brukere som har 

gitt samtykke til at opplysningene kan brukes 
anonymisert til statistikk og rapportering

Antall respondenter
56



Endringer i selvopplevd helse 
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Formidler av offentlig helsepolitikk

Typisk departement/direktorat

• Skriftlig (forskrift, veileder, rundskriv)

• Vanligvis enveis kommunikasjon

• Ofte rettet mot helsetjenesten og/eller 
beslutningstakere

• Formell og juridisk korrekt

• Gjennomarbeidet og lite spontan

Offentlig helsepolitikk



Mange samfunnsmedisinere har lederoppgaver i egen 
virksomhet:

• Arbeidsgiverrolle/linjeleder 

• Faglig ledelse

• Avtalebaserte ordninger (fastleger, fysioterapeuter)

• Prioritering

Formidle kunnskap, motivere og legge til rette for at arbeidet 
blir utført på en faglig forsvarlig og samfunnsøkonomisk 
fornuftig måte

Rollen som leder



Elever per årsverk 2016

• I forhold til snittet for Akershus, betjener vår skolehelsetjeneste 32% flere elever på barnetrinnet og 65% flere elever på 
ungdomstrinnet.

• I forhold til foreslått normtall, betjener vår skolehelsetjeneste 113% flere elever på barnetrinnet og 15% flere elever på 
ungdomstrinnet.



Ekspertrollen: formidling av fagkunnskap og fagutvikling  

Universitet, høyskole, Folkehelseinstituttet

• Vitenskapelige publikasjoner

• Publikumsrettet helseopplysning

• Kompetansesentre

• Ekspertrådgiver for helsemyndighetene

• Ekspertrådgiver for helsetjenesten

Ekspert



Tilsynsrollen: formidling av krav til faglig forsvarlighet, 
formaliserte tilsynsfunksjoner

Typisk rolle for Helsetilsynet og fylkesmannsembetene, men 
også i kommuner og andre virksomheter, egentilsyn og 
internkontroll

• Veiledning og rådgivning 

• Tilsyn og kontroll

• Hendelsesbasert tilsyn vs systemrevisjoner

• Avvik, pålegg, straff, dom

Tilsyn



Formidling av holdninger, innstilling og metode like viktig 
som faglig opplæring.

Mester-svenn, mentor, coach

• Videre- og etterutdanningen

• Studentundervisning

• Veiledningsgruppe

Veileder



«Ikke noe medisinsk fagfelt er så avhengig av at utøveren har 
gode kunnskaper i kommunikasjon som samfunnsmedisin. 
For det første fungerer samfunnsmedisineren i hovedsak som 
rådgiver. For det andre må alltid tiltak gjennomføres gjennom 
andre eller overfor andre mennesker. Kort og godt kan man 
ikke fungere som samfunnsmedisiner uten å kunne 
kommunikasjon og bruke alle sider av denne kunnskapen. 

[…]

Samfunnsmedisin eksisterer ikke uten kommunikasjon.»

Einar Braaten i Michael


