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Presidenten har ordet
Tiltak som fremmer folkehelsen skal være et av kjerneområdene i Legeforeningens helsepolitiske engasjement. Det er derfor det 
inngår i våre lover og formålsbestemmelser. Forebyggende og helsefremmende politikkutvikling har vært på vår dagsorden i de 126 
år foreningen har eksistert. Da Legeforeningen ble etablert i 1886, kom straks tuberkulosen som folkehelseutfordring på dagsorden i 
Legeforeningen. Den som sørget for det, var daværende visepresident og senere president i foreningen, Klaus Hanssen.

Ved etableringen av Nasjonalforeningen mot tuberkulose i 1910 ble arbeidet med bekjempelsen av tuberkulose delvis flyttet ut av 
Legeforeningen. Samtidig var forløperen til Nasjonalforeningen for folkehelsen – Nasjonalforeningen mot tuberkulose – dannet!

Folkehelsen er i dag formet av hvordan vi lever, og helseforskjellene øker innad i befolkningen. En god folkehelsepolitikk må redusere 
sosial ulikhet i helse. Å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår med muligheter for inkludering, deltagelse og mestring, er derfor 
grunnpilaren for god helse i fremtiden. Vi må hindre ensomhet og frafall fra utdanning og arbeidsliv, og tilrettelegge for at flest mulig 
kan delta i fellesskapet.

Vi har samtidig et stort potensial for å gjøre det enklere å leve sunt. Myndighetene rår over ubrukte og effektive virkemidler som kan 
gjøre samfunnet mer helsefremmende. Økende overvekt og fedme i samfunnet rammer sosialt ulikt. Legeforeningen mener vi må se 
på virkemidler som har vist seg effektive i tobakksbekjempelsen. Vi vil gjøre den sunne maten rimeligere, og innføre daglig organisert 
fysisk aktivitet for alle skolebarna. Og – vi forventer at myndighetene er seg sitt ansvar bevisst.

Som helsepersonell har også vi et ansvar i å formidle vår kunnskap om hva som virker helsefremmende for den enkelte. Vi skal alltid 
møte pasienten med respekt og verdighet. Innefor denne rammen skal vi bli bedre i formidling av helsefremmende og sykdomsfore-
byggende råd og veiledning. Særlig til de som trenger det mest. Tid og rom for den omsorgsfulle samtalen er derfor avgjørende.

Med denne rapporten ønsker jeg å presentere en helhetlig og samordnet folkehelsepolitikk. Politikere, myndigheter og helsepersonell 
må alle bidra til flere gode leveår for hele befolkningen. Den britiske epidemiologen Sir Michael Marmot ledet WHOs strategiarbeid 
for å redusere ulikheter i helse. Som Marmot så treffende uttrykker det:

«Har vi kunnskapen? Ja»
«Har vi virkemidlene? Ja»
«Har vi viljen?...»

Jeg håper vi med denne rapporten snart kan svare ja på samtlige!

Hege Gjessing
President
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Legeforeningens politikk på  
forebyggende og helsefremmende arbeid

valg gjøres enda enklere. Dette kan for eksempel være bygging 
av trygge skole- og sykkelveier for å få folk til å være mer aktive 
i dagliglivet, øke avgiftene på tobakk og alkohol, redusere mom-
sen på frukt og grønt.
•	 Lovgiving og pris og avgifter må brukes aktivt for å gjøre sunne 

valg enklere og usunne valg vanskeligere
•	 Lovregulering og prispolitikk har dokumentert effekt på leveva-

ner og bidrar samtidig til å utjevne sosiale helseforskjeller

5. Helsepersonell kan motivere til endring av levevaner
Parallelt med en økende forståelse for «helse i alle politikkområ-
der» er det nødvendig at også helsetjenesten øker innsatsen i det 
helsefremmende arbeidet. Når det gjelder endring av levevaner, 
viser forskning at helsepersonell er den gruppen av fagfolk som 
befolkningen har størst tiltro til. For at en lege skal kunne hjelpe 
en pasient å endre livsstil, trengs det riktige kommunikasjons-
verktøy.
•	 Helsetjenestens rolle i det forebyggende arbeidet må klargjøres 

og styrkes
•	 «De gylne øyeblikkene» hos fastlegen og på sykehus kan utnyttes 

til å gi helse- og mestringsfremmende råd
•	 Kommuneoverlegefunksjonen bør styrkes og få et klart system-

ansvar i forebyggende tjenester for barn, unge og voksne

6. Kunnskapsbasert folkehelse
For at vi skal vite hvilke tiltak som har effekt på folkehelsen, 
trenger vi mer kunnskap. Økt satsing på forskning er viktig til-
tak i et folkehelseperspektiv.
•	 Regjeringen må nedsette et offentlig utvalg som ser på overvekt 

og fedmeutviklingen. Anbefalingene må følges opp med en na-
sjonal handlingsplan

•	 Det må forskes mer på sammenhengen mellom kosthold og ut-
vikling av fedme

•	 Det må forskes mer for å finne ut hvilke forebyggende og helse-
fremmende tiltak som har effekt

•	 Det bør være professorater i forebyggende medisin ved alle 
universiteter

7. Fysisk aktivitet er verdens beste medisin
Menneskekroppen er skapt for bevegelse. En passiv livsstil øker 
faren for å utvikle en lang rekke sykdommer, som fedme, hjerte- 
og karsykdom, diabetes, høyt blodtrykk og enkelte kreftformer. 
Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barne- og ungdomsårene. 
I et folkehelseperspektiv er det derfor urovekkende at norske 
barn og unge er langt mindre fysisk aktive enn før.
•	 Det må satses aktivt på tiltak for å få hverdagsaktiviteten opp, 

for eksempel aktivitetsfremmende lokalsamfunn, bygging av 
trygge skole- og sykkelveier, aktivitetsstimulerende utemiljø i 
barnehager og skoler og et arbeidsliv som tilrettelegger for fysisk 
aktivitet

•	 En time daglig organisert fysisk aktivitet for alle elever i skolen 
må gjøres obligatorisk

•	 Voksne bør være fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag. 
Både moderat og hard fysisk aktivitet er bra. Det er helsefrem-
mende å få pulsen opp

Folkehelsen i Norge er generelt bra og er bedret de siste tiårene. 
Samtidig er de ikke-smittsomme sykdommene vår tids store hel-
seutfordring, og er på fremmarsj i hele verden. Fysisk inaktivitet, 
usunt kosthold, røyking, for mye alkohol og farlig stress øker 
risikoen for fedme/overvekt, hjertesykdom, slag, kreft, diabetes, 
kroniske luftveissykdommer og psykiske lidelser. Det er også 
store forskjeller i levevaner og helsetilstand i befolkningen. Gode 
tiltak på samfunnsnivå og målrettet oppfølging fra leger vil være 
viktig for å bidra til god folkehelse og flere gode leveår.

1. Forebyggende og helsefremmende arbeid – både et offent-
lig og et individuelt ansvar
Et sentralt tema i diskusjonen rundt folkehelsearbeid, er relasjo-
nen mellom samfunn og individ. Skal individet selv bære ansva-
ret for sin helse? Skal samfunnet gripe inn i det enkelte individs 
valg og levevaner? Gjøres levevaner utelukkende til et individuelt 
ansvar, mister man av syne at individene tar sine valg innenfor 
strukturer og rammer som de selv ikke har full kontroll over. 
Samtidig har hver enkelt av oss også ansvar for vår egen helse 
og vi må være beredt på å bære konsekvensene av vaner som 
medfører uhelse.
•	 Forebyggende og helsefremmende arbeid er et viktig 

samfunnsansvar
•	 Det må legges til rette for at den enkelte innbygger kan ta an-

svar for egen helse

2. Sosiale helseforskjeller øker: Folkehelse må inn i alle poli-
tikkområder og samfunnssektorer
Helse skapes først og fremst i sosiale fellesskap der mennesker 
lever og virker. Legeforeningen støtter Verdens helseorganisasjon 
(WHO) sine anbefalinger om at forebyggende og helsefrem-
mende arbeid må inn i alle samfunnssektorer. Levekår, trygge 
oppvekstmiljø, aktivitetsfremmende samfunn, utdanning og 
arbeidsmiljø er grunnpilaren for et helsefremmende samfunn.
•	 Folkehelse må inn i alle politikkområder og samfunnssektorer.
•	 Bedre levekår og utjamning av sosiale helseforskjeller er trolig 

det viktigste tiltaket for å bedre folkehelsen
•	 Det er mest effektivt å satse på strategier som reduserer risiko-

faktorer i hele befolkningen
•	 Frafall fra skole og arbeidsliv øker sosiale helseforskjeller

3. Belastninger gjennom hele livet påvirker helsen
Forståelsen av den gjensidige påvirkningen mellom kropp og 
livshistorie, samt konsekvensene av dette for helse og sykdom, er 
i rask utvikling. Oppvekstmiljø har konsekvenser for fremtidig 
helse. Selv om vi er født med ulike forutsetninger, er mulighe-
tene for mestring og vekst ofte til stede.
•	 Kunnskap om livsløp og erfaringens innflytelse på menneske-

kroppen er en nødvendig del av folkehelsearbeidet
•	 Egenmestring, mestringstro og kontroll over eget liv er grunnleg-

gende i alt helsefremmende arbeid
•	 Tiltak som reduserer funksjonstap, utstøting og ensomhet må 

være grunnmuren i all forebygging

4. Sunne valg må være enkle
For å legge til rette for bedre levevaner i befolkningen må sunne 
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•	 Barns rett til å puste i røykfri luft bør lovreguleres
•	 Røyking i biler må forbys
•	 Elever og ansatte ved grunnskoler og videregående skoler må få 

snus- og røykfri skoletid
•	 Det må innføres en bevillingsordning for salg av tobakk

10. Alkohol og helseskader – det bagatelliserte alvor
Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker flest helseskader. Det 
er anslått at omfanget av helseskader er minst fire ganger høy-
ere enn det bruken av andre rusmidler forårsaker. Det er påvist 
at alkohol er en risikofaktor ved ca. 60 vanlige sykdommer. De 
siste ti årene har antall sykehusinnleggelser som følge av alkohol-
skader økt med 45 %.
•	 De viktigste tiltakene for å begrense alkoholskader er å redusere 

tilgangen gjennom høye avgifter på alkohol, opprettholdelse av 
Vinmonopolet og streng håndheving av skjenkebestemmelser

•	 Alkohollovens maksimaltider for kommunale og statlige skjen-
kebevillinger bør innskrenkes med én time

•	 Forebygging av alkoholskader må foregå på mange arenaer: sko-
lene, arbeidsplassene, utestedene og der organiserte fritidsakti-
viteter finner sted

8. Balansert kosthold gir helse og matglede
Kostholdsrådene er vesentlig endret de siste årene. For 10–20 
år siden var hovedtyngden i kostrådene å erstatte fett med kar-
bohydrater. I dag er det relativt bred enighet om at dette var 
feilaktig. Det er mange kostholdsråd det er enighet om, likevel 
trengs det mer kunnskap om kostholdets betydning for helse og 
sykdomsutvikling.
•	 Et sunt kosthold må ha en naturlig balanse med vekt på mere 

frukt og grønt, grove og uraffinerte karbohydrater, proteiner og 
flerumettede fettstoffer

•	 Sunne matvarer må gjøres billigere
•	 Merverdiavgiften på frukt og grønt må fjernes
•	 Det må innføres et generelt forbud mot transfett i matvarer 

solgt i norsk dagligvarehandel
•	 Nøkkelhullsmerking er et skritt i riktig retning. Ordningen må 

evalueres og følges opp med nye og bedre tiltak

9. Stump røyken – snus er ut!
Norge er blant de land i Europa hvor tobakk er lettest tilgjenge-
lig. Få områder innen medisinsk forskning er så veldokumentert 
som skadevirkninger av tobakksbruk. Ifølge Verdens helseorga-
nisasjon forårsaker røyking blant annet 33 % av krefttilfellene i 
den industrialiserte verden. Legeforeningen har derfor, blant an-
net gjennom sitt engasjement i koalisjonen Tobakksfritt, vært en 
pådriver for en restriktiv tobakkspolitikk med virkemidler som 
opplysningskampanjer, avgifter og redusert tilgjengelighet.
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11. Flere gode leveår for alle
Den demografiske utvikling og endring i sykdomsbildet gir ut-
fordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreev-
ne. I Sverige er kostnadene for samfunnet på grunn av overvekt 
og fedme beregnet til å utgjøre 1,7 milliarder euro årlig. Man 
regner med at kostnadene vil dobles innen 2030. Utgiftene antas 
å være på tilsvarende nivå i de andre nordiske landene.3

1.2 Helse i all politikk
Legeforeningen har lenge hevdet at samarbeidet mellom ulike 
samfunnsksektorer må styrkes, dersom vi skal klare å skape et 
bærekraftig samfunn som gir god helse for alle. Dette understre-
kes også i WHOs erklæring «Health in All Policies» fra 2010, 
som skisserer behovet for fornyede partnerskap mellom alle 
sektorer. Dette vil bidra til en mer menneskevennlig utvikling, 
sosial rettferdighet og økt helse. Helsetilstand er et resultat av 
komplekse årsakskjeder som strekker seg gjennom helse livslø-
pet. Legeforeningen ønsker med denne rapporten å peke på til-
tak som retter seg mot hele denne årsakskjeden.

Det første trinnet i årsakskjeden retter seg mot levekår, materielle 
og sosiale ressurser. Utdanningsnivå, yrke og inntekt bestemmer 
i stor grad helsetilstanden til individer og populasjoner4 5 6. Til-
tak rettet mot oppvekstvilkår, utdanning og arbeidsliv er derfor 
grunnleggende i alt forebyggende og helsefremmende arbeid, og 
er potensielt svært effektive. Å være isolert fra det sosiale liv og bli 
behandlet som mindre verdt, fører til dårligere selvopplevd helse 
og større risiko for tidlig død. Det er avgjørende at forebyggende 
arbeid legger vekt på dette første leddet i helseårsakskjeden.

Det andre leddet i helseårsakskjeden retter seg mot levevaner el-
ler såkalte risikofaktorer. Fysisk inaktivitet, kosthold og tobakks-
bruk er eksempler på ulike risikofaktorer. Men kosthold og røy-
kevaner er samtidig påvirket av det første trinnet (materielle og 
sosiale ressurser). Det er derfor ikke tilstrekkelig å rette forebyg-
gingstiltak mot risikofaktorer alene. Legeforeningen mener dette 
understreker hvorfor forebyggende arbeid hovedsakelig må ret-
tes mot de to første stegene i denne årsakskjeden, som er skissert 
i figur 4.1. Forebygging er heller ikke en oppgave for Helse- og 
omsorgsdepartementet alene. Det er en oppgave som må invol-
vere alle samfunnssektorer, og som forutsetter samarbeid på tvers 
av alle departementene.

Figur 1 Helseårsakskjeden. Helsedirektoratet 7

«Helse er viktig for alle mennesker, men forutsetningene 
for å oppnå god helse er høyst ulike. Sosiale forhold 
knyttet til oppvekst, utdanning, jobb, hva vi spiser og 
mulighetene til trening og fysisk aktivitet er avgjørende 
for helsen».

Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle. 
Helsedirektoratet 2010

1.1  Fra smittsomme til ikke-smittsomme 
sykdommer

Det tjuende århundre har på mange måter vært helsens århun-
dre. I 1900 døde hvert tiende barn før det var ett år gammelt. 
Epidemier florerte, og annet hvert dødsfall skyldtes infeksjons-
sykdom og farsotter. Gjennomsnittlig levetid var knappe 50 år. 
Sykdom ga grunnlag for utrygghet, frykt og fordommer. I dag er 
de gamle folkesykdommene nesten utryddet, i hvert fall i vår del 
av verden. Bedringen av de generelle levekår, sammen med økt 
oppmerksomhet på hygiene og utvikling av penicillin og vaksi-
ner, la grunnlaget for at våre oldefedres sykdommer ble temmet. 
Vi har lagt et kvart århundre til vår levetid, og barnedødelig-
heten er redusert til et minimum. Medisinen åpner stadig nye 
muligheter for å lindre og helbrede. Grenser i livets begge yt-
terpunkter sprenges. For tidlig fødte spedbarn ned til halvkiloet 
i vekt får vokse opp. Selv 90-åringer får lagt ekstra år til livet 
ved hjerteoperasjoner og andre livreddende behandlinger. Men 
selv om de smittsomme sykdommer er på tilbakemarsj, er nye 
problemer kommet til.

Vår tids store helseutfordring er de ikke smittsomme sykdom-
mer, som fedme/overvekt, hjertesykdom, slag, kreft, diabetes 
og kroniske luftveissykdommer. Disse sykdommene er på frem-
marsj i alle deler av verden. WHO anslår at de ikke-smittsomme 
sykdommene står for 86 % av dødsfallene og 77 % av sykdoms-
byrden i Europa1. I utviklingsland forekommer disse sykdom-
mene like ofte og i like stor grad som i velstående land, men 
landenes ressurssituasjon gjør forebygging, kontroll og behand-
ling enda vanskeligere. Dette er bakgrunnen for at FNs general-
forsamling for første gang satte søkelyset på ikke-smittsomme 
sykdommer under sitt møte i september 2011.

De nye folkehelsesykdommene gjenspeiler dels levevaner gjen-
nom livsløpet, og dels dagens levevaner. Den teknologiske utvik-
lingen og samfunnsendringene de siste 50 år har gjort at færre 
har hardt fysisk arbeid og hverdagsaktiviteten er redusert: Vi 
bruker bil i stedet for å ta sykkel eller bena fatt for å komme oss 
på jobb, til butikken og til skolen. Barn og unge tilbringer mye 
fritid foran tv- og pc-skjerm2. Alkohol, røyk og hurtigmat er 
lett tilgjengelig og gir utfordringer for befolkningens helse. Det 
er godt dokumentert at røyking, alkoholmisbruk, for lite fysisk 
aktivitet og uheldig kosthold er helt sentrale risikofaktorer for 
helse og sykdom.
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1.4 Sosiale helseforskjeller kan reduseres
Den norske befolkningens helse er gjennomgående god og vår 
forventede levealder er blant de lengste i verden. Men gjen-
nomsnittstallene skjuler store sosiale forskjeller. Det er store 
variasjoner i forventet levealder knyttet til ulike demografiske 
og sosioøkonomiske forhold. I Oslo, som i mange andre eu-
ropeiske storbyer, går det et markant helseskille mellom øst og 
vest. I gjennomsnitt lever menn 12 år lengre på Vinderen enn på 
Sagene-Torshov. Tilsvarende vises den sosiale gradient i et kart 
over undergrunnsbanen i London. Her synker levealderen med 
ett år for hver stasjon man beveger seg fra vest til øst.

Verdens helseorganisasjon (WHO) satte i 2005 ned en høypro-
filert internasjonal kommisjon for å utvikle nye strategier rettet 
mot sosiale helseforskjeller. Kommisjonen, som ble ledet av Sir 
Michael Marmot, la frem sin hovedrapport høsten 2008. Rap-
porten bestod av en gjennomgang og evaluering av hvilke poli-
tikkområder internasjonalt som har størst betydning for sosial 
ulikhet i helse. Kommisjonen fokuserer på «årsakene til årsake-
ne» – de grunnleggende globale og nasjonale sosiale strukturene 
og samfunnsbestemte vilkårene som disse skaper for menneskers 
oppvekst, arbeid og alderdom. Hovedkonklusjonen er at sosiale 
ulikheter i helse er unødvendige og et rettferdighetsproblem10.

Som en oppfølging har WHO Europa igangsatt en gjennom-
gang av politikkområder som har betydning for helseulikheter 
i Europa. Flere enkeltland – inkludert Sverige, Danmark og 
England – har tatt lignende initiativ nasjonalt. Legeforeningen 
støtter Helsedirektoratets anbefaling om at det vil styrke folke-
helsearbeidet betydelig om også Norge foretok en lignende gjen-
nomgang. Helse -og omsorgsdepartementet har varslet en gjen-
nomgang i 2012. Legeforeningen vil følge dette arbeidet11 12.

1.3  Helsetjenestens rolle må klargjøres og 
styrkes

Det tredje leddet i helseårsakskjeden omhandler helsetjenes-
ten. Helsetjenesten har viktige oppgaver både i å behandle og 
lindre sykdom og å fremme folkehelsen. Skolehelsetjenesten er 
landets eldste forebyggende helsetjeneste med røtter fra midten 
av 1800-tallet. Samtidig er det et sentralt dilemma at de viktig-
ste arenaene for helsefremmende og forebyggende arbeid ligger 
tidligere i årsakskjeden, samtidig som resultatene av mangelfull 
forebygging og helseskadelig atferd ofte havner på helsetjenes-
tens bord.

Parallelt med en økende forståelse for «helse i alle politikkområ-
der» må også helsetjenesten klargjøre og styrke sitt helsefrem-
mende arbeid. Forskning viser at helsepersonell er den gruppen 
av fagfolk som befolkningen har størst tiltro til, når det gjelder 
endring av levevaner8. Helsepersonell har derfor et potensial for 
å få til endring av levevaner. (Mer om dette i kapittel 4)

Legeforeningen mener:
•	 Folkehelse	må	inn	i	alle	politikkområder	og	

samfunnssektorer
•	 Helsetjenestens	rolle	i	det	forebyggende	og	helsefremmende	

arbeidet	må	klargjøres	og	styrkes
•	 En	helsefremmende	livsstil	har	verdi	gjennom	hele	livet

Boks 1 Hva er sosiale ulikheter i helse? 
Sosiale ulikheter i helse kan beskrives som systematiske 
forskjeller i helsetilstand gjennom hele den sosiale stigen 
i befolkningen, samt helseproblemene til spesielt utsatte 
grupper og geografiske forskjeller i helse.

Figur 2 Helseforskjeller i begrenset geografisk område i London9
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Tenkningen rundt sammenhengen mellom samfunn og individ 
er gammel. Platon skriver at menneskets sjel består av tre deler: 
fornuft, vilje og drifter med de tre tilhørende dydene visdom, 
mot og måtehold. På samme måte skal staten bygges opp: De 
styrende skal være fornuftige og utøve visdom, forsvarerne eller 
de militære skal ha vilje og vise mot, «forbrukerne» og næringsli-
vet tilsvarer driftene og må vise måtehold. Når det rette forhold 
hersker mellom klassene i staten, virkeliggjøres også den fjerde 
dyd, rettferdighet. Dette peker på at det enkelte individ og sam-
funnet er uløselig bundet sammen.

Dette kan tjene som en analogi for det forebyggende arbeidet. 
Man må finne en innretning på helsemyndighetenes rolle i det 
forebyggende arbeidet som både ivaretar samfunnet som helhet, 
men uten å krenke det enkelte individs autonomi. Gjøres leve-
vaner utelukkende til et individuelt ansvar, mister man av syne 
at individene tar sine valg innenfor strukturer og rammer som 
de selv ikke har full kontroll over. Samtidig har hver enkelt av 
oss også ansvar for vår egen helse, og vi må være beredt på å 
bære konsekvensene av vaner som medfører uhelse. Mennesket 
er som menneske en del av samfunnet, samtidig som det enkelte 
individ også har ansvar for sine egne handlinger. Det betyr at 
både samfunnet og den enkelte har ansvar, men ulike roller i det 
forebyggende arbeidet.

Samfunnets ansvar for folkehelsearbeidet er således noe av det 
viktigste budskapet fra toppmøtet for verdens statsledere i FN i 
201114. Dessuten er forståelsen av den gjensidige påvirkningen 
mellom biologi og livshistorie (det levde livet) og konsekvensene 
dette har for helse og sykdom, i rask utvikling. De tydelige so-
sioøkonomiske forskjellene i levevaner er en påminnelse om at 
levevaner ikke bare styres av individuelle valg, men også påvirkes 
av levekår, samfunnsstrukturer og ulikheter i ressurser.

Legeforeningen mener
•	 Forebyggende	og	helsefremmende	arbeid	er	et	viktig	

samfunnsansvar
•	 Det	må	legges	bedre	til	rette	for	at	den	enkelte	kan	ta	ansvar	

for	egen	helse

 
1.5.2	 	Helsefremmende	eller	

sykdomsforebyggende?
Folkehelsearbeid deles ofte i to akser:
1.	 En	proaktiv	og	helsefremmende	akse	som	innebærer	å	styrke	

og	forbedre befolkningens helse
2.	 En	reaktiv	akse	som	innebærer	å	opprettholde	befolknin-

gens	helse ved å forhindre sykdom og skade.

Når man betegner en intervensjon som helsefremmende, er 
målet for intervensjonen å bedre helsen ved for eksempel å øke 
graden av selvbilde, optimisme, positiv atferd, mestring, velvære 
og evne til å takle motgang og belastninger i livet. Det sykdoms-
forebyggende arbeidet har derimot som mål å forebygge syk-
dom ved å redusere nivået av kjente risikofaktorer, for eksempel 
røyking, overvekt, og inaktivitet. Videre kan man dele inn det 

Legeforeningen mener:
•	 Det	er	mest	effektivt	å	satse	på	strategier	som	reduserer	risi-

kofaktorer	i	hele	befolkningen
•	 Bedre	levekår	og	utjevning	av	sosiale	helseforskjeller	er	trolig	

det	viktigste	tiltaket	for	å	bedre	folkehelsen
•	 Det	trengs	bedre	rutiner	for	å	evaluere	folkehelsetiltak	for	å	

vite	hvilke	tiltak	som	virker	og	hvem	de	virker	på

1.5  Forebyggende og helsefremmende 
arbeid

1.5.1	 	Et	offentlig	eller	individuelt	ansvar?
Et sentralt tema i diskusjonen rundt folkehelsearbeid, er relasjonen 
mellom samfunn og individ. Skal individet selv bære ansvaret for 
sin helse? Skal samfunnet gripe inn i det enkelte individs valg og 
levevaner? Medikaliserer vi motgang som er en naturlig del av livet?

Denne problemstillingen er ikke sort-hvit, men er historisk og 
kulturelt betinget. For å belyse problemstillingen kan man se 
på samfunnets syn på rus og narkomani, som gjennom histo-
rien vekselvis har blitt sett på som synd, avvik og skam og som 
sykdom. Forståelsen av narkomani har med andre ord vært av-
hengig av historisk og kulturell kontekst. Slik er det også med 
livsstilssykdommene, for eksempel har overvekt tradisjonelt ikke 
vært definert som sykdom, og før 2004 forelå det ikke noen of-
fentlige kirurgiske behandlingstilbud i Norge.

Boks 2 Folkehelse i England: Fra «forsiktig dytt» til 
«mas» («From nudge to nag»)
I fjor besluttet den britiske regjeringen at strategien « et 
forsiktig dytt», ikke var tilstrekkelig for å få det britiske 
folk til å legge om usunne levevaner. En rekke helseeksper-
ter og forskningsrapporter hadde stilt seg kritisk til tilnær-
mingen som de mente var ineffektiv. I stedet gikk regje-
ringen inn for tilnærmingen som enkelt kan kalles «mas». 
«Mase-strategien» innebærer at alle ansatte i helsevesenet 
må bruke en hver anledning til å hjelpe pasienter med å 
opprettholde og forbedre sin fysiske og mentale helse. For 
eksempel bør alle allmennleger bruke pasientkonsultasjo-
ner til å snakke om røyking, drikking, trening, og matva-
ner, uavhengig av hvorfor pasienten har oppsøkt legehjelp.
Er dette en realistisk, fornuftig og effektiv anbefaling, spør 
Lancet på lederplass. Selv mener de nei. At helsepersonell 
skal mase på sine pasienter for å få flere til å endre usunne 
vaner er ifølge Lancet langt fra noen effektiv helsepolitikk. 
Legeforeningen støtter denne vurderingen. Det trengs 
strukturelle tiltak, som å øke skatten på sigaretter, alko-
hol, fet mat og sukkerholdige drikker, redusere reklame på 
usunn mat mot barn, og begrense timer på salg av alko-
holholdige drikker. Lancet mener den britiske regjeringen 
bør vise sant lederskap og heller gjøre effektiv lovgivning 
hjørnesteinen i deres folkehelsestrategi13.
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det ikke samtidig gjøres tiltak som reduserer tilgjengelighet, for 
eksempel gjennom prispolitikk og skjenketider.

Legeforeningen mener:
•	 Universelle	tiltak	(prispolitikk,	lovverk)	treffer	de	mest	ut-

satte	gruppene	bedre	enn	målrettede	tiltak,	og	reduserer	be-
hovet	for	grupperettede	og	individuelle	tiltak

•	 Universelle	tiltak	har	større	legitimitet	og	virker	mindre	
stigmatiserende

1.6 De store folkehelseutfordringene
Livsstilssykdommene øker i omfang og mange av risikofaktorene 
er felles: inaktivitet, røyking, høyt alkoholforbruk, feil kosthold, 
farlig stress, søvnmangel m.v. gir økt risiko for sykdom og helse-
problemer. Det å ha en livsstilssykdom (for eksempel fedme), gir 
også risiko for å få andre livsstilsykdommer (som for eksempel 
diabetes, kreft og hjerte-kar lidelser). Et godt forebyggende og 
helsefremmende arbeid handler om å utvikle gode tiltak som 
kan redusere risikofaktorer som gjør oss syke.

1.6.1	 Overvekt	og	fedme	–	et	økende	helseproblem
Økningen i overvekt og fedme sees over hele verden, både i i-
land og u-land. Verdens helseorganisasjons (WHO) beregninger 
viser at mer enn 750 millioner voksne er overvektige og minst 
300 millioner har fedme (tall fra 2000). I enkelte deler av verden 
har forekomsten av overvekt tredoblet seg siden 1980 18.

sykdomsforebyggende arbeidet i henholdsvis primærforbyggen-
de, sekundærforebyggende eller tertiærforebyggende arbeid. I 
praktisk folkehelsearbeid vil de to ofte utfylle hverandre. Legefo-
reningen vi likevel peke på viktigheten av at folkehelsearbeidet 
må øke befolkningens mulighet til mestring, inkludering og del-
takelse. Innsats langs den helsefremmende aksen er derfor viktig.

På midten av 1990-tallet ble det foretatt en ny gjennomgang av 
klassifikasjonene i det forebyggende arbeidet og man introdu-
serte da tre nye begreper: Universell, selektiv og indikativ fore-
bygging15 16 17.

Legeforeningen mener denne inndelingen gir en god beskrivelse 
av de ulike dimensjonene i folkehelsearbeidet. Legeforeningen 
mener samtidig at universelle tiltak ofte er de som har størst 
gjennomslag. Det er gjennom universelle tiltak man når hele 
befolkningen og kan påvirke strukturene som skaper og repro-
duserer ulikhet i helse. Matprisene er et godt eksempel: Dersom 
sunn mat er dyr og usunn mat er billig, vil det være utilstrek-
kelig å informere personer med lav inntekt om at de må spise 
sunnere mat. En langt mer effektiv folkehelsepolitikk vil være å 
gjøre sunn mat billigere. For eksempel ved å fjerne matmomsen 
på frukt og grønt vil man bidra til at sunn mat blir mer tilgjen-
gelig for denne gruppen. Likedan vil det ha begrenset effekt å 
informere befolkningen om skadevirkninger ved alkohol dersom 

Boks 3
Primærforebyggende arbeid har som mål å redusere an-
tall nye sykdomstilfeller ved å intervenere uten at det fore-
ligger tegn på sykdom. 
Sekundærforebyggende arbeid søker å redusere fore-
komsten av sykdom i en befolkning ved å intervenere når 
det foreligger forhøyet risiko eller tegn på at sykdom er 
under utvikling. 
Tertiærforebyggende arbeid har som mål å redusere gra-
den av funksjonssvikt når det foreligger en sykdom. 

Boks 4
Helsedeterminanter er faktorer som virker inn på hel-
sen, enten ved å øke beskyttende faktorer  eller redusere 
risikofaktorer. Eksempler på slike helsedeterminanter kan 
være utdanning, arbeid, inntekt, bo- og nærmiljø, sosialt 
nettverk, tilgang til ren luft, fritidsaktiviteter, gang- og 
sykkelveier, men også arvelige faktorer, personlige egen-
skaper (for eksempel selvtillit og evne til mestring), fysisk 
aktivitet og bruk av rusmidler, for å nevne noen.  I det hel-
sefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet tar man 
utgangspunkt i helsedeterminantene, og prøver å påvirke 
disse. 

Boks 5
Universell (= befolkningsrettet) forebygging er inter-
vensjoner eller strategier rettet mot hele befolkningen. 
Formålet er å forebygge problemer uten at det tas hensyn 
til forskjeller i risiko mellom grupper. Dette innebærer at 
man konsentrerer innsatsen om å fremme en positiv utvik-
ling som kan gi alle maksimal beskyttelse mot problemer. 
Det universelle forebyggende arbeidet kan være både hel-
sefremmende og sykdomsforebyggende. 

Selektiv (= grupperettet) forebygging er tiltak som bare 
rettes mot risikogrupper i befolkningen: Det er gruppen, 
og ikke individet, som anses for å befinne seg i risikosonen. 
Et av hovedmålene ved selektiv forebygging er å hindre ne-
gativ utvikling i grupper med antatt høy eksponering for 
en eller flere miljørelaterte risikofaktorer. Selektiv forebyg-
ging kan være både helsefremmende (som kan øke mest-
ring og velvære) og forebyggende (som reduserer risiko).

Indikative (= individrettet) forebygging er tiltak ret-
tet mot enkeltindivider med økt sykdomsrisiko eller økt 
symptomnivå / begynnende sykdom. Disse kan f eks være 
identifisert ved hjelp av screening.
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Michelangelos David på amerikansk diett

Legeforeningen mener:
•	 Regjeringen	må	nedsette	et	offentlig	utvalg	som	ser	på	over-

vekt	og	fedmeutviklingen.	Anbefalingene	må	følges	opp	
med	en	nasjonal	handlingsplan

•	 Overvektepidemien	må	møtes	gjennom	et	bredt	spekter	av	
virkemidler

•	 Forebyggende	strategier	knyttet	til	kosthold	og	fysisk	aktivi-
tet	må	følges	opp	med	bevilgninger

•	 Det	må	forskes	mer	på	sammenhengen	mellom	kosthold	og	
utvikling	av	fedme

•	 Forekomst	av	overvekt	og	fedme	kan	være	en	egnet	parame-
ter	for	måloppnåelse	innen	forebygging

En rekke studier viser sterk økning i forekomsten av fedme også 
i Norge19. Ifølge Folkehelseinstituttet er halvparten av alle nor-
ske 40–45-åringer overvektige når vi legger WHO definisjon 
til grunn20. En av fem åtteåringer lider av enten overvekt eller 
fedme21. For å følge med på utviklingen av fedme i barnepopu-
lasjonen anbefaler Helsedirektoratet nå rutinemessige målinger 
av høyde, vekt og hodeomkrets på barn i 3. og 8. klasse (se også 
boks 6 Veiing av barn). Særlig bekymring vekker økningen i an-
tall overvektige barn og økningen av følgesykdommer som type 
2 diabetes både hos barn og voksne. Langtidsvirkningene både 
med hensyn til sykelighet og dødelighet som følge av overvekt/
fedme hos barn og unge er foreløpig ikke godt nok kartlagt. Mye 
tyder på at vekten i ung alder påvirker dødelighet senere i livet22.

De viktigste risikofaktorene for å utvikle overvekt og fedme er 
inaktivitet og feilernæring. Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets ak-
tiviteter, har sunket og vi har nå et matinntak som ikke er tilpas-
set dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor til-
gang på energitette matvarer, blir det lett å utvikle overvekt. I 
tillegg nevnes nå også i større grad søvnmangel og kronisk stress 
som forklaringer på fedmeepidemien (se også boks 7 Mer om 
søvn og overvekt). Personer med kraftig overvekt og fedme har 
økt risiko for sykdom og helseplager, blant annet diabetes type 2, 
hjerte- og karsykdommer og flere kreftformer23. Vi ser også at 
overvekt og fedme er ujevnt fordelt i befolkningen. Grupper 
med høyere utdanning og inntekt har i mindre grad fedme enn 
grupper med lavere utdanning og inntekt. I Oslo er for eksempel 
den voksne befolkningen langt tyngre i de østlige enn i de vest-
lige bydelene.

Boks 6 Veiing av barn 
For å sikre god oppfølging av det enkelte barn og for å 
følge med utviklingen i barnepopulasjonen, har Helsedi-
rektoratet anbefalt rutinemessige målinger av høyde, vekt 
og hodeomkrets på barn i 3. og 8. klasse. Tilbudet gis til 
alle barn og foreldre. Bare fra 2008 til 2010 økte andelen 
tredjeklassinger med overvekt og fedme fra 16 til 19%. 
Det gjennomføres ikke landsdekkende målinger av voks-
ne, men en rekke regionale undersøkelser viser at forekom-
sten av fedme blant voksne har økt fra omkring 10 til 20% 
de siste tjue årene24 25.

Boks 7 Mer om søvn og overvekt
I en studie av Hassler m.fl.26 ble det påvist sammenheng 
mellom utvikling av overvekt og redusert søvn. Forklarin-
gene på dette er flere. Blant annet nevnes det at en får mer 
tid til å spise og en spiser derfor mer. I tillegg er det også 
påvist at de sultregulerende hormonene, leptin og ghrelin, 
endres ved søvnmangel, slik at følelsen av sult og apetitt 
øker27. I 48 av 56 studier ble det påvist en sammenheng 
mellom søvnmangel og overvekt. Det finnes også holde-
punkter for at denne sammenhengen er sterkere hos yngre 
enn hos eldre28. Det kan forklares med at det fysiologiske 
søvnbehovet er større hos barn og unge enn hos voksne 
og eldre.
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1.6.3	 Én	av	tre	kreftdiagnoser	kan	forebygges
Vi har dessverre ingen garanti for ikke å få kreft, men mye kan 
gjøres for å redusere risikoen. Ifølge Kreftforeningen henger 
ett av tre krefttilfeller sammen med levemåten vår, særlig er to-
bakksbruk, usunt kosthold, soleksponering, fysisk inaktivitet og 
overvekt sentrale risikofaktorer. Å spise sunt, bevege kroppen re-
gelmessig, unngå tobakk og ha et lavt alkoholforbruk, er viktige 
forebyggingstiltak33 34.

I 2008 ble det diagnostisert 26 121 nye krefttilfeller i Norge, 14 
000 blant menn og 12 121 blant kvinner. De fire vanligste kreft-
typene er prostatakreft, brystkreft hos kvinner, tykktarmkreft og 
lungekreft, som står samlet for halvparten av alle krefttilfeller. 
Det er samtidig viktig å understreke at kreft er en sykdom som 
først og fremst rammer eldre35.

Antallet krefttilfeller har økt hvert år siden Kreftregisteret startet 
med registrering, og vil fortsette å øke på grunn av befolknings-
vekst og en aldrende befolkning. Legeforeningen mener man må 
styrke forskning som ser på årsaksfaktorer med forebyggende 
potensial. Legeforeningen vil videre anerkjenne det viktige fore-
byggende arbeidet som gjøres av Kreftforeningen.

Boks 9 Søvnmangel og kreft 
Flere kreftformer knyttes nå også til søvnmangel. Blant 
annet er det påvist sammenheng mellom søvnmangel og 
økt risiko for å utvikle brystkreft36. Med bakgrunn i denne 
kunnskapen blir nå brystkreft regnet som yrkessykdom 
hos danske sykepleiere som har jobbet i nattskiftordninger.

1.6.2	 	Hjerte-og	karlidelser	–	Et	stort	
forebyggingspotensial

Fortsatt er hjerte- og karsykdom den hyppigste dødsårsak i Nor-
ge. Omtrent 35 % av alle dødsfall hvert år er knyttet til hjerte- 
og karsykdom, men sammenliknet med tidligere er dødsfallene 
nå forskjøvet mot høyere alder. Funn fra Tromsø- undersøkelsen, 
en 30 år lang oppfølgingsstudie, tyder på at risiko for hjertein-
farkt er i endring. Forekomsten av hjerteinfarkt blant menn i 
alderen 35 – 79 år faller, mens den øker blant kvinner29. Dette 
skiftet forklares blant annet ved at andel røykere de siste 30 årene 
har falt mer blant menn enn kvinner .

Det var tidligere antatt at de viktigste risikofaktorer for hjertein-
farkt var knyttet til fire livsstilsfaktorer: tobakk, diabetes, høyt 
blodtrykk og kolesterol. Siden er det kjent at en rekke andre 
faktorer medvirker til hjerteinfarkt. En omfattende studie som 
undersøker dette, er INTERHEART-studien som evaluerte 
30 000 pasienter fra 52 land i alle fem verdensdeler30.

Figur 3 INTERHEART-studien.

INTERHEART-studien viste at uavhengig av kjønn, alder og 
høy- eller lavinntektsland kunne 90 % av alle hjerteinfarkt for-
klares av ni potensielt påvirkbare faktorer. I tillegg til de fire 
tradisjonelle risikofaktorene (tobakk, diabetes, høyt blodtrykk 
og kolesterol) er overvekt/midjefett, farlig stress, lavt inntak av 
frukt og grønt, fysisk inaktivitet og totalavhold fra alkohol vik-
tige risikofaktorer. Funnene understøtter at levevaner er svært 
viktige i forebygging av hjerte- og karlidelser.

Legeforeningen mener:
•	 Svært	mange	hjerteinfarkt	kan	forebygges,	også	i	aldersgrup-

pen	35–45	år
•	 Både	myndigheter	og	helsepersonell	har	ansvar	for	å	bevisst-

gjøre	befolkningen	om	at	hjerte-	og	karsykdom	kan	unngås
•	 Erfaringene	fra	risikokartlegging	og	tertiærforebygging	bør	

analyseres	med	hensyn	til	overføringsverdi	til	andre	
folkehelsesykdommer

Boks 8 Hjerterisikoen avgjøres tidlig i livet – men kan 
forebygges
Å ha bare en risikofaktor for hjertesykdom i en alder av 
45 år, påvirker i stor grad risikoen senere livet.  En gruppe 
forskere har sett på hvordan røyking, høyt kolesterol, høyt 
blodtrykk og diabetes type 2 henger sammen med risikoen 
for hjertesykdom hos 254 000 personer. Disse fire risiko-
faktorene ble målt ved 45, 55, 65 og 75-års alder.Bare fem 
prosent av de undersøkte hadde optimale nivåer når det 
gjaldt alle risikofaktorene. Fire av ti hadde én risikofaktor. 
- 45 år gamle menn som har alle faktorene på optimalt 
nivå, har 1,4% risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av livet. 
- Å ha bare en av risikofaktorene øker risikoen for å få 
hjerte- og karsykdom med 20,2% for kvinner, og 39,6% 
for menn. 
- Menn med to eller flere risikofaktorer hadde en risko på 
49, 5%. «Det som avgjør din risiko for hjertesykdom når du 
er 70 eller 80, er hvilke risikofaktorer du har når du er 40»31. 
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At tobakksrøyking er den viktigste årsaken til KOLS i Norge, og 
at røykestopp er det viktigste forebyggende tiltaket, er det ingen 
uenighet om. Blant årsakene til KOLS hos ikke-røykere finner vi 
eksponering for støv, røyk og kjemikalier i arbeidssammenheng 
og utendørs luftforurensning samt passiv røyking, hyppige lun-
geinfeksjoner i barndommen og astma. Data fra flere europeiske 
land viser at egen og foreldres astma, mors røyking samt luftvei-
sinfeksjoner i barndommen gir en risiko for fremtidig KOLS på 
linje med storrøyking44. Det hevdes også at kronisk astma gir 
større risiko for KOLS enn det røyking gjør45.

I Norge er nå ca. 20 % av den voksne befolkningen røykere, og 
anslagsvis 30 % av dem vil få KOLS. I USA utvikler imidlertid 
7 % av ikke-røykerne sykdommen46. Hvis situasjonen er tilsva-
rende i Norge, vil det snart være like mange ikke-røykere som røy-
kere blant KOLS-pasienter. Dette taler for økt oppmerksomhet 
rundt diagnostisering av KOLS hos ikke-røykere og økt innsats 
på andre områder enn røykeavvenning i arbeidet med å forebygge 
sykdommen47.

Legeforeningen mener:
•	 Et	røykfritt	Norge	er	det	viktigste	enkelttiltaket	mot	KOLS
•	 KOLS	rammer	også	ikke-røykere	og	forebyggende	strategier	

må	ta	hensyn	til	dette

1.6.6	 	Funksjonstap,	ensomhet	og	utstøting	er	en	
stor	folkehelseutfordring

En foruroligende stor del av befolkningen mottar uføretrygd. 
Antall uføretrygdede øker særlig blant unge mennesker. Legefo-
reningen ser dette dels som et uttrykk for at alt for mange opple-
ver seg som syke og ikke i stand til å delta i samfunnet på vanlig 
måte, dels som et resultat av utstøtning av mindre arbeidsdykti-
ge fra arbeidslivet. Dette har alvorlige konsekvenser for hvordan 
folk oppfatter sin helse og livskvalitet. Legeforeningen mener en 
fremtidsrettet folkehelsepolitikk må prioritere tiltak som reduse-
rer funksjonstap, særlig blant unge mennesker.

Kroniske smerter (muskel- og skjelettlidelser) har høy forekomst 
i Norge, og ligger på rundt 30% hos voksne. Norge har høyest 
forekomst i en direkte sammenligning av 15 europeiske land, 
og betydelig høyere enn våre naboland, hvor forekomsten er 
16–19%. Ser vi på våre naboland, som har samme andel av be-
folkning i arbeid som i Norge, har vi likevel høyere andel uføre. 
Den høye forekomsten av smertetilstander, samt forekomsten av 
psykiske lidelser, er begge viktige årsaker til at en forholdsvis stor 
andel av den norske yrkesaktive befolkningen mottar trygdeytel-
ser48.

Legeforeningen mener:
•	 Å	hindre	frafall	og	utstøting	i	kritiske	livsfaser	har	stor	be-

tydning	for	folkehelsen

1.6.7	 Psykiske	lidelser	rammer	mange
Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfor-
dringer. Omtrent halvparten av alle nordmenn vil rammes av en 
psykisk lidelse i løpet av livet49.

Legeforeningen mener:
•	 Risikoen	for	å	få	kreft	kan	reduseres	ved	å	spise	sunt,	være	

fysisk	aktiv,	unngå	tobakk,	ha	et	lavt	alkoholforbruk	og	
unngå	overdreven	soling

1.6.4	 Sunne	levevaner	gir	mindre	diabetes
Forekomsten av diabetes type 2 har økt over hele verden de siste 
20–30 år. WHO regner diabetesepidemien som en av de største 
utfordringene i dette århundret. Type-2 diabetes oppstår som 
oftest hos voksne over 30 år, men etter hvert som også barn 
og unge øker i vekt, ser vi at stadig flere unge får diagnosen. I 
Norge er antall nordmenn med type 2-diabetes firedoblet de 
siste årene. Ca. 6 000–7 000 nordmenn får diagnosen type-2 
diabetes hvert år. Dette er dramatisk når vi vet at det er en klar 
sammenheng mellom diabetes og hjerte- og karlidelser. Hjerte- 
karsykdom er den vanligste årsaken til for tidlig død blant pasi-
enter med diabetes, særlig hos pasienter med type 2-diabetes. 
Endringer i kostholdet, regelmessig fysisk aktivitet og røykeslutt 
kan redusere risikoen for type 2-diabetes betydelig37.

Legeforeningen mener:
•	 Reduksjon	av	overvekt	er	det	viktigste	forebyggende	tiltak	

for	type	2	diabetes
•	 Økt	fysisk	aktivitet,	endret	kosthold	og	røykeslutt	vil	bidra	

til	at	færre	får	diabetes	og	er	de	beste	forebyggende	tiltakene

1.6.5	 KOLS	rammer	også	ikke-røykere
Rundt 200 000 nordmenn har kronisk obstruktiv lungesykdom 
(KOLS), og mange av disse kan ha sykdommen uten å være klar 
over det40 41. Kvinner ser ut til å være mer utsatt for KOLS enn 
menn. Sykdommen rammer sosialt ulikt, fordi røyking er den 
viktigste årsaken42, sammen med arbeidsmiljø og luftforurens-
ning43.

Boks 10 Diabetes i Norge 
Vi har ikke sikre tall på hvor mange som har diabetes i 
Norge, men vi antar nå at ca. 150 000 er diagnostisert. 
Av disse har rundt 25 000 type 1-diabetes, og ca. 125 000 
kjent type 2-diabetes. Anslagsvis 100 000–200 000 kan 
også ha udiagnostisert type 2-diabetes, men dette er usik-
kert. I tillegg ser vi at forekomsten av svangerskapsdiabetes 
er betydelig høyere enn antatt. Svangerskapsdiabetes gir 
økt risiko for å utvikle diabetes 2 senere i livet38.

Boks 11 Søvnmangel og diabetes 
Nyere forskning har også påvist sammenheng mellom 
søvnmangel og diabetes type- 2. I en analyse fra 2010 var 
det en sammenheng mellom diabetes type to og søvnman-
gel i hele 8 av 9 studier39.
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1.7 Kunnskapsbasert folkehelse
Kunnskap om folkehelserelevant arbeid deles ofte i tre katego-
rier: Kunnskap om tilstand, kunnskap om årsaker og kunnskap 
om effekt av tiltak51. Det er bevist at kostnadseffektive tiltak 
kan redusere livsstilsykdommer52. Legeforeningen vil fremheve 
at forebyggende og helsefremmende arbeid må være basert på 
tiltak med dokumentert effekt.

Da samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 fikk kommu-
nene ansvar for å drive mer målrettet forebyggsarbeid. Ideelt sett 
skal kvalitativt gode systematiske oversikter om effekter av tiltak, 
ligge til grunn for lokale beslutninger om hvilke tiltak som bør 
iverksettes. Det er imidlertid ikke alltid mulig å designe gode 
studier for å evaluere effekter av forebyggende og helsefrem-
mende tiltak.

Internasjonale forskningsmiljøer krever kontrollert studiedesign 
i oppsummert forskning på forebyggingsområdet. Kunnskaps-
senteret har identifisert over 600 systematiske oversikter, publi-
sert de seneste seks årene, innen områder som tobakk og alkohol, 
fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse og seksuell helse53. De 
konkluderer med at mange resultater og tiltak er overførbare til 
norske forhold. Legeforeningen mener at dersom tiltak tilpasses 
den aktuelle populasjonen og settingen, er det grunn til å anta at 
mange internasjonale resultater og tiltak er overførbare til norske 
forhold. Det må derfor utvikles en strategi for tilrettelegging av 
den kunnskap som foreligger for praktisk folkehelsearbeid.

Legeforeningen mener:
•	 Det	må	forskes	mer	for	å	finne	ut	hvilke	forebyggende	og	

helsefremmende	tiltak	som	har	effekt
•	 Kunnskap	om	effektive	folkehelsetiltak	må	være	lett	tilgjen-

gelig	for	landets	kommuner
•	 Det	bør	være	professorater	i	forebyggende	medisin	ved	alle	

universiteter

Psykiske lidelser er en viktig årsak til for tidlig død og en av de 
store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er tilfelle 
enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet 
sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd 
og sykefravær. Registrerte psykiske lidelser står for omkring en 
tredjedel av alle uførepensjoner.

Mellom 15 og 20% av alle barn og unge i Norge har psykiske 
plager som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser50. Barn og 
unge har størst risiko for å utvikle psykiske lidelser i familier 
hvor foreldrene selv har psykiske vansker som varer over lang 
tid, er rusmiddelmisbrukere eller voldelige. Det gjelder også der 
familien eller barna selv er kommet hit som flyktninger og har 
traumatiske erfaringer med krig, tortur, vold og tap av familie 
og venner. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra ven-
negruppen, er sosialt isolerte, dårlig integrert i nabolaget og blir 
mobbet på skolen. Det må en vesentlig satsning til for å fore-
bygge at barn og unge utvikler psykiske lidelser. Å forebygge at 
unge dropper ut av skolen, tilrettelegging for at unge kommer 
ut i arbeidslivet og forebygging av rusmisbruk er viktige tiltak.

Legeforeningen mener:
•	 Det	viktigste	forebyggende	tiltaket	mot	senere	helseproble-

mer	og	sykdom	er	å	sikre	barn	en	trygg	oppvekst	i	nærvær	
av	ansvarlige	og	omsorgsfulle	voksne

•	 Antimobbeprogrammer	må	evalueres	ytterligere	og	følges	
opp	med	nye	tiltak

•	 Barn	av	psykisk	syke	må	spesielt	følges	opp,	slik	at	de	sikres	
et	godt	oppvekstmiljø

•	 Det	må	satses	mer	på	forskning	om	forebyggende	psykiatri
•	 Det	må	jobbes	for	et	inkluderende,	flerkulturelt	samfunn



17

22.  Belastninger gjennom livet påvirker 
helsen vår

2.1. Ligger skjebnen i genene våre?
Nyere forskning utfordrer myten om at «skjebnen din ligger i ge-
nene»59. Det viser seg nemlig at det finnes betydelig fleksibilitet 
i genene våre, både på godt og vondt. Ordet epigenetikk nevnes 
stadig oftere i medisinen60. Epigenetikk er læren om hvordan 
gener kan endre uttrykk uten at dette fører til endringer i selve 
arvestoffet DNA. Gener kan være aktive eller inaktive, de kan 
skrus på eller av, og dette epigenetiske maskineriet påvirkes av 
hvordan vi lever, hva vi spiser og hvordan vi har det.

Foreløpig legges det i litteraturen mest vekt på epigenetiske for-
andringer som finner sted i fosterlivet og tidlig barndom. Epi-
genetiske prosesser synes imidlertid også å være virksomme fra 
unnfangelsen og gjennom hele livet61. Mye tyder på at slik epi-
genetisk «omprogrammering» kan bidra betydelig til utviklingen 
av vår tids folkesykdommer, ikke minst hjerte-karsykdommer og 
stoffskifte sykdommer62.

Legeforeningen mener
•	 Det	må	forskes	mer	på	hvilke	muligheter	som	ligger	i	epi-

genetikken	for	å	bedre	folkehelsen

2.2  Kroppen reagerer på påkjenninger og 
stress

Forskning viser at vedvarende stress, eller såkalt kronisk stress, 
fører til en rekke helseskader 63. Sterke og vedvarende trusler 
mot et individs eksistens og integritet utmatter kroppens mot-
standskraft, og kan føre til endringer i immunforsvaret. Langva-
rig kronisk stress bidrar på denne måten til utviklingen av våre 
store folkesykdommer. Dette inkluderer tradisjonelle helseplager 
som for eksempel hjerte-og karsykdommer, overvekt og diabe-
tes, men også psykiske lidelser som depresjon og angst, atferds-
forstyrrelser og rusavhengighet64 65 66.

Videre kan stress føre til endringer i levevaner, som bidrar til å for-
sterke de negative effektene av stress. Behovet for røyk øker i stres-
sende perioder, andre nedprioriterer trening, sover dårlig, eller tar 

Forståelsen av den gjensidige påvirkningen mellom kropp og 
livshistorie, samt konsekvensene av dette for helse og sykdom, er 
i rask utvikling og utfordres til stadighet. Historisk har medisi-
nen beveget seg fra at disse to forholdene kun påvirker hveran-
dre, til at de er fullintegrert og ikke kan skilles fra hverandre. 
Blant annet viser Linn Getz m.fl. sammenhenger mellom psyke 
og soma, og hvordan langvarig overbelastning av menneskets fy-
siologiske tilpasningsevne kan føre til helseskader. Dette innebæ-
rer at belastninger og påkjenninger i løpet av livet har konse-
kvenser for vår fremtidige helse, og at mange vanlige lidelser i 
voksen alder dels må tolkes som et resultat av forhold i barn-
dommen, og dels av forhold som har bygget seg opp over tid54. 
For eksempel viser det seg at schizofreni og bipolare lidelser i 
mindre grad skyldes arvelige forhold, og i større grad oppvekst-
miljø55. Det er derfor viktig at forebyggende og behandlende 
tiltak også innrettes etter dette.

Den siste tiden har vi sett at flere lidelser er for komplekse til at 
de kan behandles innenfor avgrensede spesialiteter innen soma-
tikken eller psykiatrien alene. Kronisk tretthetssyndrom og ulike 
kroniske smertetilstander oppfattes av mange som eksempler på 
«grenseoverskridende» lidelser der den vestlige medisinen i dag 
kommer til kort, og hvor ny kunnskap om sammenhengen mel-
lom belastninger og fremtidig helse vil kunne bidra med viktig 
kunnskap og forståelse.

Figur 4 Kronisk sykdom er multifaktoriell. Sentrale påvirkningsfaktorer 

som medvirker til kronisk sykdom 56

Boks 12 The Adverse Childhood Experiences (ACE)
Denne omfattende studien i USA har sammenfattet en 
rekke forskningsresultater om sammenhenger mellom tid-
lige belastninger og senere helse. Forskningsgruppen har så 
langt fulgt 18 000 voksne mennesker fra amerikansk mid-
delklasse i over 10 år. Resultatene viser at virkningene av 
negative erfaringer i barndommen er sterke og avgjørende 
for senere helseproblemer og tidlig død. Tilsvarende fors-
kning er blitt gjort her i Norge. For eksempel har Anders 
Forsdahls studier funnet klare assosiasjoner mellom fød-
selsvekt og koronar hjertesykdom, diabetes og hyperten-
sjon senere i livet 57 58.
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blir født med ulike forutsetninger, er mulighetene for mestring 
og vekst ofte til stede. Mestring defineres gjerne som det å takle 
påkjenninger, slik at man får det så godt som mulig, selv om 
utgangspunktet er vanskelig. Mestring forutsetter at man fin-
ner mening i tilværelsen og opplever sammenheng mellom livets 
ulike aspekter. I mestringsarbeidet tas det derfor utgangspunkt i 
at negative tanker ikke fremmer mestring og at fokuset heller bør 
være på formilding av håp, mestringstro og (nye) muligheter.

Begrepet «empowerment» står også sentralt i mestringsarbeidet. 
«Empowerment» handler i medisinsk forstand om å la pasienten 
få økt ansvar i beslutningsprosessene i behandlingen. Formålet 
med denne tilnærmingen er å styrke lege–pasient-forholdet, slik 
at det preges av samarbeid og gjensidig respekt. Legens rolle blir 
dermed å veilede, bidra med kunnskap, være støttende og hjelpe 
pasienten med å sortere egne tanker. Pasienten på sin side påvir-
ker beslutningene og utvikler en deltakende kompetanse innen-
for sine gitte grenser70. En viktig forutsetning for bruk av «em-
powerment» er en arena fri for bruk av makt, og relasjoner basert 
på likeverd. Det er pasientens egne verdier og ressurser som må 
stå i fokus i behandlingen. Det er viktig at legen passer på at pa-
sienten ikke sitter igjen med skyldfølelse, følelse av å mislykkes 
og ikke være «flink nok» til å ta kontroll over eget liv og helse.

Legeforeningen mener:
•	 Egenmestring,	mestringstro	og	kontroll	over	eget	liv,	er	

grunnleggende	i	alt	helsefremmende	arbeid
•	 Tiltak	som	reduserer	funksjonstap,	utstøting	og	ensomhet	

må	være	grunnmuren	i	alt	forebyggende	og	helsefrem-
mende	arbeid

2.5  Vi må øke helsefremmende 
allmennkunnskap

Hva gjør at noen mennesker lever sunt og følger råd som frem-
mer god helse, mens andre ikke gjør det? Dette finnes det in-
gen klare svar på, men et nytt begrep forsøker å forklare dette 
gjennom personers varierende evner til å forstå og anvende 
helseinformasjon, såkalt helsefremmende allmennkunnskap. Hel-
sefremmende allmennkunnskap er et relativt nytt begrep i det 
internasjonale folkehelsearbeidet, spesielt i Norge71 72, og kan 
defineres som:

«Personlige, kognitive og sosiale ferdigheter 
som er avgjørende for enkeltindividets evne 
til å få tilgang til, forstå og anvende hel-
seinformasjon for å fremme og ivareta god 
helse »73

Personer med høy helsefremmende allmennkunnskap har trolig 
både kunnskap og ferdigheter til å gjøre sunne valg og tilpasse seg 
en helsefremmende livsstil, mens personer med lav helsefremmen-
de kunnskap mangler disse ferdighetene74. Det har også vist seg at 

seg ikke tid til å etterleve legens anbefaleringer. Dette er endringer 
som forsterker effekten av stress og øker risikoen for sykdom.

Legeforeningen mener:
•	 Kunnskap	om	livsløp	og	erfaringens	innflytelse	på	mennes-

kekroppen	er	en	nødvendig	del	av	folkehelsearbeidet
•	 Kronisk	stress	er	helseskadelig	og	påvirker	immunforsvaret

2.3 Søvnens betydning for helsen
Et viktig, men bagatellisert problem, er søvnvansker. 10–15 % 
av befolkningen lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer. 
Søvn og søvnmangel knyttes i økende grad til helsa vår, og flere 
alvorlige helsetilstander assosieres nå med kronisk søvnunder-
skudd. Om vi over lengre tid ikke sover nok, kan kroniske hel-
setilstander utvikles. Det er påvist sammenheng mellom søvn-
mangel og utvikling av overvekt/fedme, diabetes type-2, høyt 
blodtrykk og flere kreftformer (Se også kapittel 1.6 De store fol-
kehelseutfordringene). Søvnmangel har også negative effekter på 
prestasjon, hukommelse, konsentrasjon og adferd 68. Søvn er en 
gratis og bivirkningsfri medisin som gjør oss «fit for fight» og 
holder sykdommene unna.

Studier av nordmenns søvnvaner viser at vi sover like mye som 
før, men at søvnmønstret vårt er i endring 69. Vi sover lite i uke-
dagene og lenge i helgene – og en uregelmessig døgnrytme gir 
dårligere søvnkvalitet. Det forventes at denne endringen vil ved-
vare, blant annet som følge av at det nye «24-timers samfunnet» 
overtar. I sum kan en frykte at flere nordmenn vil rammes av 
de omfattende effektene søvnmangel gir. Særlig sett i lys av at 
søvnmangel øker forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer, 
er det ekstra alarmerende at mange av de nye samfunnstrendene 
treffer barn og unge i større grad enn voksne.

Legeforeningen mener:
•	 Det	må	forskes	mer	på	sammenhengen	mellom	søvnmangel	

og	livsstilsykdommer

2.4 Hva gir god helse?
I mange år konsentrerte forskerne seg mest om å finne ut hvilke 
faktorer som gjør folk sårbare og syke. Det siste tiåret har det 
imidlertid blitt mer og mer fokus på hvilke positive krefter i men-
neskesinnet som gjør at noen mestrer mer enn andre. Selv om vi 

Boks 13 Sammenhengen mellom erfaringer og gener67

- Psykososialt stress hos mor i svangerskapet kan påvirke 
fosterets biologiske egenskaper.
- Kronisk belastende omsorgssituasjoner, for eksempel 
omsorg for et alvorlig og kronisk sykt barn eller en nær 
pårørende med Alzheimers sykdom kan føre til raskere 
cellealdring.
- Opplevelser av urettferdighet på arbeidsplassen kan føre 
til økte betennelsesreaksjoner i kroppen.
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I Norge har denne debatten i stor grad omhandlet økningen i barn 
som får ADHD-medisiner. Tall fra Reseptregisteret viser at antall 
barn som er blitt medisinert for ADHD er tredoblet siden 200487. 
Flere er bekymret over økningen, og mange spør seg om vi er i ferd 
med å skape et samfunn der normalitetsbegrepet er blitt så smalt 
at for mange faller utenfor. Samtidig kan det å leve med en udi-
agnostisert sykdom være en stor påkjenning. Å få en diagnose og 
riktig medisinering kan for mange øke livskvaliteten. For eksempel 
demper ADHD-medisiner kroppslig uro og impulshandlinger, og 
bedrer konsentrasjonen. Anslagsvis to av tre har gunstig virkning 
av medisinene. Andre har også pekt på at økningen muligens kan 
knyttes til økt kompetanse og fokus på diagnosen, og at vi dermed 
har blitt flinkere til å fange opp de barna som trenger hjelp.

En annen side av denne debatten er knyttet til spørsmålet om 
risikooppsporing hos friske personer. Helsetjenestens hovedopp-
gave er å ta vare på de syke og de med høy risiko for sykdom. 
Det er imidlertid et dilemma at individuell risikooppsporing 
og behandling av friske individer med lav og moderat risiko for 
sykdom nå er i ferd med å oppta en uforholdsmessig stor del 
av ressursene i helsetjenesten, og at legemiddelindustrien følger 
etter med medikamentelle løsninger. Resultater fra Kunnskaps-
senterets metodevurdering tyder for eksempel på at ulike medi-
kamenter (som feks statiner) er kostnadseffektive og kostnadsbe-
sparende i relativt store pasientgrupper. Dette betyr imidlertid 
ikke at alle enkeltindividene i disse pasientgruppene automatisk 
bør få behandling88. Konsekvensene ville i så fall være at store 
symptomfrie pasientgrupper ville bli stående på livslang medi-
kamentell behandling, med de konsekvenser dette kan ha for 
oppfattelse av egen helse89.

Legeforeningen mener alle personer med forhøyet risiko for 
hjerte- og karsykdom bør tilbys kartlegging av risikoprofil og råd 
om levevaner, før de tilbys medikamenter. Når risikoen er større 
enn de anbefalte intervensjonsgrenser, bør imidlertid den en-
kelte også få tilbud om medikamentell behandling. Det er også 
viktig at legen bruker pasientens individuelle valg og preferanser 
som del av beslutningsgrunnlaget med tanke på medisinering.

Legeforeningen vil arbeide for:
•	 Et	nøkternt	sykdomsbegrep,	som	motvirker	at	friske	perso-

ner	gjøres	til	pasienter
•	 At	det	blir	klarere	grenser	mellom	ulike	risikotilstander	og	

etablert	sykdom
•	 At	helsetjenesten	øker	oppmerksomheten	på	overforbruk	av	

diagnostikk	og	behandling

Disease mongering exploits the deepest atavistic 
fears of suffering and death. It is in the interests of 
pharmaceutical companies to extend the range  
of the abnormal so that the market for treatments  
is proportionately enlarged 90

Kilde: Iona Heath  

personer med lav helsefremmende allmennkunnskap får dårligere 
behandling i helsevesenet, antakelig på grunn av deres mangelfulle 
evne til å uttrykke seg presist om sine helseproblemer75. I en studie 
fra USA og England hadde for eksempel personer med diabetes 
type 2 vanskeligheter med å forstå informasjonen som de mot-
tok fra helsepersonell76 77. Annen forskning viser at personer med 
lav helsefremmende allmennkunnskap oftest blir hjelpetrengende 
gjengangere i landets helsevesen78.

Generelt har mange pasienter vanskeligheter med å forstå og an-
vende riktig helseinformasjon som de mottar fra profesjonelle 
helsearbeidere. Det er ofte et gap mellom det pasientene faktisk 
forstår, og det helsepersonellet forventer eller tror at de forstår79. 
Dessuten er gjerne det standardiserte opplysningsmateriellet 
som er rettet mot pasienter, skrevet på et høyere kunnskapsnivå 
enn det mange av dem faktisk befinner seg på80.

I tillegg er befolkningen i mange europeiske land, deriblant 
Norge, i økende grad multietniske. Personer med ulik kulturell 
bakgrunn kan både ha problemer med å mestre det nye landets 
språk og ha mangelfull helsekunnskap81 82. Parallelt «flommer» 
moderne vestlige samfunn nærmest over av helsepåstander som 
kommer fra ulike mediakilder, ofte med varierende grad av vi-
tenskapelig forankring83.

I et helsefremmende perspektiv trenger befolkningen ferdigheter til 
å kunne kritisk sortere helseinformasjon for å kunne forebygge og 
mestre enkelte sykdommer, som for eksempel livsstilssykdommer 
som diabetestype 2 84. Dette fordi kostholdsomlegging og begren-
sing av enkelte typer mat er sentrale forebyggende strategier 85.

Legeforeningen mener:
•	 Å	øke	befolkningens	helsefremmende	allmennkunnskap	er	

avgjørende	for	at	enkeltmenneske	skal	kunne	ta	helsefrem-
mende	valg

2.6 Gjør vi friske folk syke?
I økende grad gis forhold som tidligere tilhørte det «levde liv» 
nå medisinske merkelapper og løsninger. Dette fenomenet kal-
les medikalisering, og innebærer at normalitetsbegrepet snevres 
inn. Vår oppfatning om hva som er normalt og hva som er sykt 
endres. Dermed endres også oppfatningen om hva som må finne 
sin løsning i den enkeltes livssituasjon, og hva som er en oppgave 
for helsetjenesten. Det er grunn til å advare mot at helsetjenesten 
blir adressat for stadig flere av livets problemer.

Utviklingen er kanskje lettest å få øye på innenfor psykiske lidel-
ser. Fenomen som mer eller mindre er en del av alles liv, som trist-
het, uro, rastløshet, konsentrasjonsvansker, initiativløshet, søvn-
vansker, tretthet, opplevelse av ulyst, pessimisme for framtida, mv. 
vil kunne gli over til å bli sykdommer dersom definisjonsgrensene 
flyttes86. Medisinske diagnoser etableres ved internasjonal enighet 
om å telle, sette sammen og gradere slike «symptomer». Dersom 
definisjonene utvides på en lite nøktern måte, vil det få store kon-
sekvenser for hva som diagnostiseres som sykdom.
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33. En politikk for sunne valg

Legeforeningen mener kroppsøvingsfaget er i en særstilling fordi 
et viktig mål i faget er å motivere og inspirere til en fysisk aktiv 
livsstil, også utenom skoletiden. Å sørge for at alle barn får gode 
opplevelser i kroppsøvingsfaget er derfor av stor betydning. 
Kroppsøvingsfaget må tilrettelegges slik at alle barn kan delta og 

Boks 15 7 av 10 lærere vil ha en times fysisk aktivitet 
hver skoledag 
I april 2012 gjennomførte TNS Gallup på oppdrag fra 
Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fy-
sioterapeutforbundet, Kreftforeningen og Idrettsforundet, 
en undersøkelse om læreres holdninger til daglig fysisk ak-
tivitet i skolen. Lærerne ble også surt om hva de mener er 
utfordringer og mulige løsninger for at forslaget kan inn-
føres. Resultatet viste bl.a. følgende: 
1) 7 av 10 lærere i grunnskolen mener at elevene i 
grunnskolen bør ha minst 1 time obligatorisk fysisk 
aktivitet hver skoledag
2) 9 av 10 lærere i grunnskolen mener at daglig fysisk ak-
tivitet er viktig i et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel 
og læring
3) Lovfestet rett til fysisk aktivitet, flere stillinger og mer 
ressurser til utstyr er viktige tiltak
4) 84 % mener at daglig fysisk aktivitet i skolen bidrar til 
at elevene får generelt bedre skoleprestasjoner.
5) 85 % mener at fysisk aktivitet fremmer trivsel og presta-
sjoner og reduserer konfliktnivå97. 

3.1  Kroppen i bevegelse – verdens beste 
medisin

Menneskekroppen er skapt for bevegelse – fysisk aktivitet gjør 
godt for både kropp og sjel. Men selv om fysisk aktivitet er «ver-
dens beste medisin», synes det vanskelig for mange å komme seg 
opp av godstolen eller forlate datamaskinen. Kun to av ti nord-
menn er aktive i 30 minutter om dagen, og under halvparten 
av alle nordmenn går ti minutter sammenhengende hver dag 91.

 
3.1.1	 	Gode	vaner	skapes	tidlig
Grunnlaget for en aktiv livsstil legges i barne- og ungdomsårene. 
Levevaner som etableres tidlig, er med å prege helsen resten av 
livet. Med denne vissheten, er det urovekkende at undersøkelser 
viser at norske barn og unge er mindre fysisk aktive enn før. Da-
gens femtenåringer sitter stille 70 % av tiden de er våkne – selv 
pensjonister over 65 år beveger seg mer 92. En OECD-rapport 
fra 2009 93 plasserer Norge blant den tredjedelen av landene som 
har lavest fysisk aktivitetsnivå blant 11–15-åringer. Vi vet også at 
fysisk inaktivitet er knyttet til sosiale helseforskjeller. Barn som 
har foreldre med lav sosioøkonomisk status, er mindre fysisk ak-
tive enn andre barn.

Skolen samler alle barn og unge, uavhengig av sosial rang og 
økonomisk bakgrunn. Derfor mener Legeforeningen at økt sat-
sing på forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og 
unge i skolen, er et av de viktigste tiltakene for å forbygge syk-
dom og utjevne sosiale helseforskjeller. Én time fysisk aktivitet i 
skolen hver dag, har vært et helsepolitisk mål for Legeforeningen 
siden 2001. Da når vi alle barna. Forskning viser også at fysisk 
aktivitet i skoletiden fremmer læring ved at det virker positivt på 
hukommelsen, gir økt konsentrasjon og et inkluderende læ-
ringsmiljø 94 95.

Boks 14 Ny studie: Skolen kan utjevne helseforskjeller
En ny studie viser at en time daglig fysisk aktivitet i skolen 
har gunstig påvirkning på barns fysiske form samt risiko-
faktorer for hjerte- og karsykdommer. Doktorgradspro-
sjektet «60 minutt daglig fysisk aktivitet over to år» hadde 
som formål å evaluere effekten av daglig fysisk aktivitet i 
skolen på fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og kar-
sykdommer (intervensjonsresultater), samt beskrive sam-
menhenger mellom fysisk form og opphopning av risiko-
faktorer for hjerte- og karsykdommer (tverssnittsdata). To 
årskull deltok i intervensjonen (født 1995 og 1996), der 
125 barn utgjorde intervensjonsgruppen og 131 barn fun-
gerte som kontrollgruppe. Barna i intervensjonsgruppen 
hadde en signifikant mer positiv utvikling i flere risikofak-
torer for hjerte- og karsykdommer (systolisk og diastolisk 
blodtrykk, total kolesterol til HDL-kolesterol ratio og tri-
glyserid). Det var ingen forskjell mellom de to gruppene 
i insulin sensitivitet, kroppsmasseindex og midjemål. De 
barna som i utgangspunktet hadde høyest verdier i risi-
kofaktorer for hjerte- og karsykdommer, opplevde størst 
effekt av intervensjonen. Dataene viste en signifikant sam-
menheng mellom fysisk form og opphopning av risikofak-
torer for hjerte- og karsykdom96.

Figur 5 Våken tid som brukes til stillesitting. Nøkkeltall for helsesektoren – Helsedirektoratet 2011
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vinst på 50 milliarder kroner i året. God fysisk form handler ikke 
om å telle kroner, men helsedirektøren understreker et svært vik-
tig poeng; å bruke kroppen jevnlig kan gi oss flere friske leveår.

Overvekt og fedme er et økende helseproblem, men overvekt er 
mindre helseskadelig enn inaktivitet. Overvektige personer som er i 
god fysisk form, har langt mindre sykdomsrisiko enn inaktive over-
vektige. Alle mennesker bør derfor, helst hver dag, være fysisk aktive 
i til sammen minst 30 minutter. Intensiteten bør være minst mid-
dels, for eksempel en rask spasertur. Ytterligere helseeffekt kan opp-
nås ved å øke den daglige mengden eller intensiteten utover dette.

Fysisk aktive personer har halvparten så stor risiko for å dø av 
hjerte-karsykdom som sine stillesittende jevnaldrende. Fysisk 
aktivitet reduserer også risikoen for å få høyt blodtrykk, alders-
diabetes og tykktarmskreft. Livskvaliteten blir dessuten bedre av 
fysisk aktivitet på grunn av økt psykisk velvære og bedre fysisk 
helse (se også kapittel 5.2.1 Behov for videreutvikling av folkehel-
searbeidet i kommunene). Det er godt dokumentert at fysisk ak-
tive personer har lavere risiko for å rammes av beinskjørhet, 
beinbrudd forårsaket av fall, blodpropp, fedme og psykiske lidel-
ser. Selv om enkelte er mer genetisk disponert for å utvikle over-
vekt og fedme, viser nyere forskning at forebyggingstiltak som 
fysisk aktivitet, også har god effekt på denne gruppen 98.

Legeforeningen mener:
•	 Voksne	bør	være	fysisk	aktive	i	minst	30	minutter	hver	dag.	

Både	moderat	og	hard	fysisk	aktivitet	er	bra.	Det	er	helse-
fremmende	å	få	pulsen	opp

•	 Det	må	legges	til	rette	for	økt	bruk	av	sykkel	som	
transportmiddel

•	 Nasjonal	transportplan	må	videreutvikles	ved	å	gi	Statens	
vegvesen	et	særskilt	krav	om	å	koordinere	og	initiere	arbei-
det	for	å	øke	syklingen

Boks 16 Intervalltrening gir god helseeffekt 
Ny spennende forskning viser at intervalltrening med høy 
intensitet, det vil si puls på 85–95 % av maksimalpulsen 
i 4 x 4 minutter med 3 minutter aktiv pause mellom in-
tervallene99, gir større blodtrykkssenkende effekt enn til-
svarende treningsmengde ved moderat intensitet, 70 % av 
maksimalpulsen i 47 minutter, 3 ganger i uken i 12 uker. 
Intervalltrening reverserer også aldersbetingede forandrin-
ger hos friske, utrente 70-åringer100. I tillegg ga det større 
treningseffekt enn vanlig trening etter hjerteinfarkt hos 
pasienter med gjennomsnittsalder 74 år i en randomisert 
kontrollert studie101.

oppleve mestring, uavhengig av funksjonsnivå. Barn og unge må 
også lære om helsegevinstene ved en fysisk aktiv livsstil.

Legeforeningen mener:
•	 En	time	daglig	organisert	fysisk	aktivitet	for	alle	elever	i	sko-

len	må	gjøres	obligatorisk
•	 Kroppsøvingsfaget	må	tilrettelegges	slik	at	alle	barn,	uav-

hengig	av	funksjonsnivå,	kan	delta	og	oppleve	mestring
•	 Barn	må	lære	om	hvorfor	det	er	viktig	å	bevege	kroppen
•	 Trygg	skolevei	må	være	et	nasjonalt	mål,	slik	at	foreldrene	

tør	å	la	barna	gå	eller	sykle	til	og	fra	skolen
•	 Utearealene	i	skole	og	barnehager	må	stimulere	til	fysisk	ak-

tivitet	og	lek

3.1.2	 Pulsen	opp	for	bedre	helse
Våren 2012 gikk helsedirektør Bjørn Inge Larsen ut i media og 
sa at det å gå er så sunt, at hvis to millioner nordmenn går ett 
kvarter hver dag i litt raskt tempo, vil det gi samfunnet en ge-

Legeforeningen mener kroppsøvingsfaget er i en særstilling fordi 
et viktig mål i faget er å motivere og inspirere til en fysisk aktiv 
livsstil, også utenom skoletiden. Å sørge for at alle barn får gode 
opplevelser i kroppsøvingsfaget er derfor av stor betydning. 
Kroppsøvingsfaget må tilrettelegges slik at alle barn kan delta og 

Boks 15 7 av 10 lærere vil ha en times fysisk aktivitet 
hver skoledag 
I april 2012 gjennomførte TNS Gallup på oppdrag fra 
Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fy-
sioterapeutforbundet, Kreftforeningen og Idrettsforundet, 
en undersøkelse om læreres holdninger til daglig fysisk ak-
tivitet i skolen. Lærerne ble også surt om hva de mener er 
utfordringer og mulige løsninger for at forslaget kan inn-
føres. Resultatet viste bl.a. følgende: 
1) 7 av 10 lærere i grunnskolen mener at elevene i 
grunnskolen bør ha minst 1 time obligatorisk fysisk 
aktivitet hver skoledag
2) 9 av 10 lærere i grunnskolen mener at daglig fysisk ak-
tivitet er viktig i et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel 
og læring
3) Lovfestet rett til fysisk aktivitet, flere stillinger og mer 
ressurser til utstyr er viktige tiltak
4) 84 % mener at daglig fysisk aktivitet i skolen bidrar til 
at elevene får generelt bedre skoleprestasjoner.
5) 85 % mener at fysisk aktivitet fremmer trivsel og presta-
sjoner og reduserer konfliktnivå97. 
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3.2 Mat som medisin og matglede
Kostholdsrådene er vesentlig endret de siste årene. For 10–20 år 
siden var hovedtyngden i kostrådene å erstatte fett med karbo-
hydrater. I dag er det relativt bred enighet om at dette var feil. 
Vi trenger fortsatt mer kunnskap om kostholdets betydning for 
helsen, men det er også mange kostholdsråd det er enighet om.

Vestlig kosthold baserer seg mye på industrielt bearbeidet mat, 
som vi vet er problematisk for helsen. Mye sukker, salt, lettfor-
døyelige karbohydrater, transfett, lite fiber, og tilsetningsstoffer 
er blant de farlige ingrediensene. Kombinert med et inaktivt liv 
og kronisk stress er dette medvirkende til livsstilsykdommer og 
kroniske lidelser.

«Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser»
Oscar	Wilde.

Legeforeningen støtter myndighetens anbefalinger om økt inn-
tak av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker. Dette er fi-
berrik kost som er bra for kroppen. Dokumentasjon på direkte 
effekt av fiberinntak på risikoen for kreft er ufullstendig, men for 
hjerte- og karsykdom og diabetes type 2 er den overbevisende104. 
Fett fra kjøtt og meieriprodukter bør også begrenses. Kjøtt inne-
holder mettet fett som kan øke kolesterolnivået i kroppen og 
bidra til hjerte-kar sykdommer. Videre er det godt dokumentert 
at flerumettede fettsyrer (omega-3 omega-6) er bra for helsen. 
De best dokumenterte effekter av marine omega-3-fettsyrer er 
knyttet til forebygging av hjerte- og karsykdommer105 106. Det er 
også dokumenterte effekter på betennelsessykdommer107.

Selv om sukkerforbruket har gått ned de siste årene, har frem-
deles mange et alt for høyt inntak av sukker. Det er godt do-
kumentert at et høyt forbruk av sukker er helseskadelig og bør 
reduseres. Tilsatt sukker gir betydelig økt risiko for vektøkning, 
overvekt og fedme108. Inntaket av sukker settes også i sammen-
heng med risiko for hjerte- karsykdom109 110, type-2-diabetes111 
112 og enkelte krefttyper113.

Den norske befolkning har et dobbelt så høyt saltinntak enn det 
som er anbefalt. Et høyt saltinntak har en rekke negative effekter 
på helsa, blant annet økt risiko for hjerte-karsykdommer og kreft 
i magesekk og tykk- og endetarm, som de alvorligste. Industrielt 
bearbeidet mat bidrar med 70–80 % av saltinntaket. Kjøttpro-
dukter og brødvarer er matvaregrupper som inneholder mye salt. 
For eksempel inneholder industribakt brød ofte tre ganger så 
mye salt som hjemmebakt brød. Dette er spesielt uheldig fordi 
barn og unge i vekst spiser forholdsvis mye brød. Legeforenin-
gen støtter Nasjonalt råd for ernærings hovedmål om en gradvis 
reduksjon av saltinntaket i befolkningen, fra dagens 8–10 gram 
til maksimalt 5 gram per dag. Et viktig tiltak er å redusere salt i 
industrielt bearbeidet mat.

Et sunt kosthold må ha en naturlig balanse mellom typer karbo-
hydrater, proteiner og fettstoffer. Legeforeningen mener et kost-

3.1.3	 Fysisk	aktivitet	i	arbeidslivet
I en hektisk arbeidshverdag kan det være vanskelig å finne tid og 
overskudd til trening. Legeforeningen støtter Arbeidsmiljølovens 
anbefaling om at arbeidsgivere bør tilrettelegge og motivere sine 
ansatte til å bevege kroppen i arbeidstiden. Eksempler kan være 
betalt trening i arbeidstiden, oppfordre ansatte til å bruke trapper 
og gå/sykle til og fra jobb. Helsegevinstene er mange, og det fin-
nes flere eksempler på slike tiltak bidrar til å redusere sykefraværet. 
Ifølge en amerikansk studie kan en pause fra arbeidsdagen med 
fysisk aktivitet også bedre prestasjonen på jobb. Dette kommer 
av økt oksygentilførsel til hjernen som gjør oss i stand til å løse 
problemer raskere 102. Samtidig vet vi at de som beveger seg mest 
på fritiden, også vil være de mest aktive når det gjelder å trene i ar-
beidstiden. Det er derfor viktig at tiltak tilpasses de som i utgangs-
punktet er minst aktive. Det er særlig denne gruppen arbeidsta-
kere som har mest å hente med tanke på å forebygge sykdom.

Legeforeningen mener:
•	 Arbeidsgivere	bør	tilrettelegge	for	minimum	1	time	fysisk	

aktivitet	i	uken.	Slike	tiltak	må	spesielt	tilpasses	de	som	er	
minst	fysisk	aktive

•	 For	å	stimulere	til	mer	fysisk	hverdagsaktivitet	bør	arbeids-
givere,	der	det	er	mulig,	tilby	ansatte	bysykkelkort	til	bruk	
på	korte	tjenestereiser	mm

3.1.4	 	Aktivitet	virker	helsefremmende	–	gjennom	
hele	livsløpet

Fysisk aktivitet er viktig for en god alderdom. Faktisk har ingen 
annen gruppe i befolkningen større nytte av fysisk aktivitet enn 
nettopp eldre. Det gjelder også for dem som er svært gamle. For 
eksempel kan eldre som ikke har trent muskelstyrke på 20 år ta 
igjen det tapte med bare to måneders styrketrening103. Sterkere 
muskler gir bedre balanse, økt ganghastighet, bedre evne til å gå 
i trapper og mindre behov for hjelpemidler. God bevegelighet 
gjør det også lettere å ta del i sosiale aktiviteter utenfor hjemmet.

Legeforeningen støtter opp under tiltak som vekker eldres lyst 
og interesse for fysisk aktivitet. God tilgang på varierte trenings-
former tilpasset ulike funksjonsnivå er viktig. Mange eldresentre, 
idrettslag og frivillige organisasjoner har tilbud om fysisk aktivitet 
for eldre. De må få tilstrekkelige rammer til å opprettholde og 
utvikle sine tilbud. I tillegg har flere kommersielle treningssentre 
utviklet treningstilbud målrettet mot eldre. Det er et godt sup-
plement, men erstatter ikke det offentliges ansvar når det gjelder 
å tilrettelegge for fysisk aktivitet for eldre. For eldre som ikke liker 
gruppetrening eller treningssentre, er det greit å vite at turer uten-
dørs fortsatt anses som en av de beste formene for fysisk aktivitet 
i eldre år (Se også Legeforeningens statusrapport om Godt å bli 
gammel i Norge – fra ord til handling i eldreomsorgen (2012).

Legeforeningen mener:
•	 Også	eldre	har	helsegevinst	av	regelmessig	fysisk	aktivitet.	

Eldresentre	og	sykehjem	må	tilrettelegge	for	dette
•	 Det	offentlige	vil	være	tjent	med	å	legge	forholdene	godt	til	

rette	for	varierte	treningsformer	tilpasset	eldre	med	ulike	
funksjonsnivå
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Nøkkel hullet har gjort det enklere for 
dem å velge sunt118. 

Nøkkelhullsmerking hjelper forbrukeren 
å velge det sunneste alternativet innen-
for ulike matvaregrupper. Det innebærer 
at mange matvarer oppfattes som sunne 
når de sammenliknes med varene i sin 
gruppe, men at de isolert sett faktisk er usunne. Det er viktig at 
denne misforståelsen oppklares, og at dette kommer tydelig frem i 
informasjonskampanjer om nøkkelhullsmerkingen.

Legeforeningen mener Nøkkelhullet er et skritt i riktig retning. 
Det er derfor svært alvorlig når dagligvarekjedene lar være å ta 
inn nøkkelhullsvarer fordi kjedene taper penger i priskrig. Det er 
viktig at løsningene utarbeides i samspill mellom myndigheter 
og dagligvarebransjen. Helseforvaltningen må også få drahjelp 
av Finansdepartementet. Legeforeningen mener en momsreduk-
sjon på grønnsaker og en tilsvarende økning av sukkeravgiften 
kan være effektive tiltak.

Legeforeningen mener:
•	 Nøkkelhullsmerkingen	må	evalueres	og	følges	opp	med	nye	

og	bedre	tiltak,	for	eksempel	merking	av	saltinnhold	på	
matvarene	fisk	og	kjøtt

•	 Det	må	innføres	differensiert	momssystem	på	sunne	og	
usunne	matvarer

•	 Det	må	innføres	økt	merverdiavgift/ekstraavgift	på	sukker	
og	sukkerholdige	matvarer

•	 Merverdiavgiften	på	frukt	og	grønt	må	fjernes
•	 Matvarer	må	merkes	tydeligere	slik	at	det	blir	enkelt	å	velge	

sunt
•	 Det	må	vurderes	skjerpede	retningslinjer	for	markedsføring	

av	usunn	mat	overfor	barn	og	unge

Boks 17 Nøkkelhullsmerket
Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt et 
grønt nøkkelhull som symbol på sunnere matvarer. For-
målet er å gjøre det enkelt for forbrukeren å velge sunnere 
alternativer innenfor ulike matvaregrupper og stimulere 
matvareprodusenter til å utvikle sunnere produkter. Nøk-
kelhullet setter krav til minimumsinnhold av kostfiber og 
maksimum innhold av fett, salt og sukker innenfor 25 
matvaregrupper. I tillegg er det satt krav til minimums-
innhold av fullkorn, grønnsaker, fukt og bær i noen mat-
varegrupper. I Norge er det Helsedirektoratet og Mattilsy-
net som har ansvar for denne frivillige merkeordningen. 
Ordningen trådte i kraft i 2009119.

hold med lavere glykemisk belastning, som fører til mer stabilt 
blodsukker, er bra. Ved å velge grove og uraffinert karbohydrater 
som linser og bønner, grønnsaker og frukt, kombinert med de 
mest hensiktsmessige typene proteiner og fettsyrer, vil blodsuk-
keret holdes mer stabilt114. Senking av det gjennomsnittlige 
blodsukkeret reduserer risikoen for diabetes type 2, hjerte-kar-
lidelser og kreft.

Mange tror de kan balansere et usunt kosthold med kosttil-
skudd, og at en liten pille kan forlenge livet og forbedre helsen. 
Men kosttilskudd kan ikke erstatte et sunt kosthold. Det finnes 
ingen snarveier. Tvert i mot viser flere studier at en rekke kost-
tilskudd kan, når det ikke er påvist mangeltilstand, gi motsatt 
effekt115 116.

Til kostholdsdebatten tilhører også viktigheten av mat som kul-
tur, matglede og dens betydning for god helse. Mat er sosialt, gir 
følelse av fellesskap og skaper møteplasser med venner og fami-
lie, sider ved livet som gir betydelige helsegevinster. Det viktigste 
er å ha et bevisst og aktivt forhold til hva man putter i seg i hver-
dagen, og hva slags konsekvenser dette har for kropp og helse, et 
ansvar som ligger hos både myndighetene og enkeltmennesket.

Legeforeningen mener:
•	 Inntaket	av	frukt	og	grønt	i	befolkningen	må	økes.	2/3	bør	

være	grønnsaker
•	 Fett	fra	fisk	og	planter	er	best	for	oss.	Det	inneholder	mest	

av	det	flerumettede	fettet
•	 Velg	grovt	brød	og	grove	kornprodukter.	Disse	produktene	

inneholder	mer	fiber	og	næringsstoffer	enn	kornprodukter	
laget	av	fint	mel

•	 Hurtigvirkende	karbohydrater	er	en	folkehelseutfordring	og	
inntaket	må	reduseres

•	 Inntaket	av	industrielt	bearbeidet	mat,	sukker,	brus	og	salt	
må	reduseres

•	 Kosttilskudd	bør	ikke	brukes	uten	påvist	mangeltilstand	og	
er	unødvendig	for	de	fleste

3.2.1	 Det	må	være	lett	å	velge	sunt
For å legge til rette for sunne levevaner må sunne valg gjøres 
enkle. Pris er den suverent viktigste driveren ved valg av matva-
rer, og det er et samfunnsansvar å gjøre sunne matvarer rimeli-
gere. Unge enslige og par med barn bruker mindre av sitt mat-
budsjett til grønnsaker enn andre husholdninger. Beregninger 
viser at dersom prisene reduseres med 12 %, vil etterspørselen 
blant de som vanligvis kjøper lite frukt og grønnsaker øke med 
11–12 %117. Legeforeningen mener økonomiske virkemidler 
bør innføres på matområdet for å fremme et sunnere kosthold, 
ikke minst for å utjevne sosiale helseforskjeller. Prisvirkemidler 
er av stor betydning for å få flere til å velge de sunne matvarene. 
Høy pris er en medvirkende faktor til at innbyggerne i Norge 
fortsatt ligger lavt i inntak av grønnsaker. Nøkkelhullsmerket er 
myndighetenes merkeordning av sunne matvarer (se boks 17 
Nøkkelhullsmerket). Ordningen har vist seg å fungere svært godt. 
I en landsomfattende undersøkelse viste det seg at hele 96 % av 
de spurte hadde hørt om Nøkkelhullet, og én av to mente 
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Fruktabonnement øker sosial ulikhet i helse, ettersom det gjerne 
er de barna som fra før spiser mye frukt og grønt som også deltar 
i abonnementsordningen122. Legeforeningen mener det er viktig 
at ordningen med gratis frukt og grønt i skolen utvikles slik at 
den kommer alle elever til gode.

Legeforeningen mener:
•	 Gratis	frukt	og	grønt	hver	skoledag	må	innføres	til	alle	

elever	i	grunnskolen	og	finansieres	med	øremerket	tilskudd

3.2.4	 Ernæringssvikt	blant	eldre	må	forebygges
Mens overvekt er et stort og økende problem i befolkningen ge-
nerelt, er underernæring en større utfordring for en stor andel el-
dre. Dess høyere alder, desto større er sjansen for ernæringssvikt. 
Undersøkelser har vist at om lag 30 % av brukerne med hjem-
mesykepleie og mellom 20 og 50 % av eldre pasienter på institu-
sjon er underernærte 123. Ernæringssvikt kan ha flere årsaker, men 
hovedsakelig kommer det av dårlig matlyst, sykdom, bivirkninger 
av medisiner, mistrivsel, depresjon og dårlige tenner. Når eldre blir 
syke, tåler de gjerne mer om de har litt i reserve, og kan derfor 
gjerne ta andre forhåndsregler når det gjelder kosthold. Eldre bør 
særlig passe på at de får i seg nok proteiner og energi, og kan spise 
mer kaloririk og energitett sammenliknet med yngre124.

Legeforeningen mener:
•	 Næringsrik	mat	servert	på	eldresentre	bidrar	til	å	forebygge	

feil-	og	underernæring	hos	eldre
•	 Alle	norske	sykehus	og	sykehjem	bør	ha	kompetanse	og	til-

tak	rettet	mot	underernæring	hos	eldre	pasienter
•	 Pasientene	bør	veies	ved	sykehusinnleggelse.	Kroppsmas-

seindeks	bør	beregnes	og	sammenliknes	med	normalverdier

3.2.5	 Tydelige	og	tilpassende	kostholdsråd
Legeforeningen mener det er positivt at Helsedirektoratet utvi-
kler tilpassede kostholdsråd for ulike pasientgrupper125. Lege-
foreningen imøteser myndighetenes kommunikasjon av de nye 
kostrådene. For mange pasientgrupper og enkeltindivider er 
tilpassede kostholdsråd viktig for å sette sammen et sunt og hel-
sefremmende kosthold. Legeforeningen vil bidra i formidlingen 
av de nye kostrådene.

Vi viser til Diabetesforbundets pågående arbeid med en nettbasert 
kunnskapsbase om tilpasset kosthold. Grunntanken er å gjøre 
kunnskapen man trenger for å gjøre de riktige matvarevalgene for 
den enkelte, lett tilgjengelig. Sentrale variable knyttet til alder og 
diagnoser (diabetes type 1 eller 2, overvekt, hjerte-karsykdom osv) 
leder til informasjon i databasen som er hjelper denne personen. 
Informasjonen ligger lagvis slik at man kan «klikke» seg ned i de-
taljene, etter behov og ønske. Diabetesforbundet legger vekt på at 
informasjonene skal være kunnskapsbasert, og der det er faglig 
uenighet, skal uenigheten også komme fram. De psykologiske as-
pektene ved dette med spisevaner og livsstilsendring vies også mye 
plass. Diabetesforbundet utvikler også applikasjoner til smarttele-
foner parallelt med nettsiden.

…Så langt jeg evner og forstår, skal jeg gi den syke 
dietter som vil hjelpe ham…

Hippokrates ed` Fra Trond Berg Eriksen 
(kapittelforfatter) «Tenkningens historie», Aschehough 
1982, bind 1, ss 55-56 

Boks 19 Helsedirektoratets kosthåndbok
Kosthåndbokens formål er å skape gode mattilbud, kart-
legge ernæringsstatus og gi tilpasset kosthold og ernærings-
behandling. Ledelsesforankring og en tydelig ansvarsfor-
deling er nødvendig for å sikre et likeverdig og tilrettelagt 
ernæringstilbud. Kosthåndboken skal:
- Være et praktisk hjelpemiddel for kartlegging av 
pasientens/brukerens ernæringssituasjon
- Gi anbefalinger om hensiktsmessig matvarevalg 
og ernæringsbehandling for ulike diagnosegrupper/
problemstillinger
- Gi et grunnlag for utvikling av ernæringsplan, 
-prosedyrer og kvalitetsindikatorer innen klinisk ernæring
- Bidra til økt ernæringskompetanse og fagutvikling blant 
kjøkken- og helsepersonell

Kilde. Kosthåndboken. Helsedirektoratets nettside. Endret 
07.12.2011126

3.2.2	 Transfett	må	forbys
Legeforeningen mener transfett bør forbys i Norge. Vi vet at 
transfett er skadelig, og vi vet at mat kan lages uten industrielt 
modifisert transfett. Transfett lages ved å varme opp sunt, fly-
tende (flerumettet) plantefett sammen med nikkel og hydrogen. 
Prosessen kalles herding eller delvis hydrogenering, er billig og 
gjør at fettet harskner mye langsommere enn annet fett. Det er 
overbevisende dokumentasjon for at transfett øker risko for hjer-
te- og karsykdommer120. Transfett øker nemlig hjertedødelighet 
ved å øke det dårlige kolesterolet (LDL), mens det samtidig sen-
ker det gode kolesterolet (HDL). Transfett finnes ikke bare i mat 
i butikken (kjeks, kaker, pålegg). Gjenbruk av frityrolje i hurtig-
matbutikker avgir også transfettsyrer. Mennesker med minst 
inntekt og minst utdanning er blant gruppene som spiser mest 
gatekjøkkenmat. Danmark og Island – i tillegg til de amerikan-
ske delstatene New York og California – har allerede innført for-
bud mot transfett. Både myndigheter og fabrikanter skal ha ros 
for at de nå jobber for å fjerne transfettet der vi har mest av det.

Legeforeningen mener:
•	 Det	må	innføres	et	generelt	forbud	mot	transfett	i	matvarer	

solgt	i	norsk	dagligvarehandel	(etter	modell	fra	Danmark	og	
Island)

•	 Inntil	et	forbud	er	på	plass	må	matvarer	som	inneholder	
transfett	merkes	tydelig

3.2.3	 Frukt	og	grønt	i	skolen
Sunne måltider i skolen fremmer både læring og helse. Gratis 
frukt og grønt kan være et effektivt og målrettet tiltak for å opp-
nå varig økning i frukt- og grønnsaksinntaket hos barn og unge. 
Tiltak i skolen er også viktig fordi det når alle elever uansett 
sosial bakgrunn.

For noen år tilbake initierte Helse- og omsorgsdepartementet 
og Kunnskapsdepartementet en felles satsing på fysisk aktivitet 
og måltider i skolen. Legeforeningen etterlyser nå en utvikling 
av denne satsningen, med vekt på folkehelse, utjevning av so-
siale helseforskjeller og rettferdig fordeling. For eksempel gjelder 
ordningen med gratis frukt og grønt i skolen kun ved ungdoms-
skoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler, mens elever på 
barneskoler må betale for å delta i en fruktabonnementsordning. 

Boks 18 Mer om transfett 
Transfett er navnet på kjemisk endret vegetabilsk fett til 
bruk i næringsmiddelindustrien. Herdeprosessen fettet 
går gjennom, gir det et høyere smeltepunkt og en fastere 
form. Transfettsyrene som dannes under herdingen, sørger 
for at fett ikke harskner og dermed holder matvarer seg i 
månedsvis. Man finner transfett først og fremst i frityrva-
rer, framfor alt pommes frites. Sjokolade- kjeks- og kake-
produkter som holder seg i månedsvis i romtemperatur, 
inneholder også store mengder av dette skadelige fettet121.
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Legeforeningen mener:
•	 Differensierte	kostholdsråd	vil	i	sterkere	grad	imøtekomme	

individuelle	behov.	Det	må	lages	en	strategi	for	formidling	
og	kommunisering

•	 Formidling	av	tilpassede	kostholdsråd	må	breddes	ut	gjen-
nom	internett

•	 Det	må	iverksettes	særskilte	informasjonstiltak	for	befolk-
ningsgrupper	som	ikke	forstår	eller	har	tilgang	til	relevante	
informasjonskanaler

3.3 Stump røyken!
Få områder innen medisinsk forskning er så veldokumentert som 
skadevirkninger av tobakksbruk. Røyking er en av de aller vik-
tigste årsakene til hjerte- og karsykdom (se figuren under punkt 
1.3.2) Røykeslutt reduserer risikoen for tilbakefall av sykdom og 
for tidlig død med bortimot 50 % hos pasienter med hjerte- og 
karsykdommer 128, og ingen andre pasientgrupper profiterer mer 
på systematisk røykesluttintervensjon enn hjertepasienter. Ifølge 
Verdens helseorganisasjon forårsaker røyking også 33 % av kreft-
tilfellene i den industrialiserte verden. Legeforeningen er, blant 
annet gjennom sitt engasjement i koalisjonen Tobakksfritt, en 
pådriver for en restriktiv tobakkspolitikk, og mener virkemidler 
som opplysningskampanjer og reduserte avgifter og tilgjengelig-
het må videreutvikles ytterligere.

Tobakksprodukter inneholder flere tusen kjemiske stoffer, og 
mange av dem er kreftfremkallende. Nikotinet i tobakkspro-
dukter er også sterkt avhengighetsskapende. Det er beregnet at 
ca. 5 100 personer i Norge dør hvert år av sykdom som kan 
relateres til røyking. I Norge dør flere hundre personer hvert år 
av sykdom som skyldes passiv røyking, og de negative konse-
kvensene av passiv røyking er nå langt bedre dokumentert enn 
tidligere129. Redusert bruk av tobakk har derfor stor innvirkning 
på folkehelsen, og selv om antallet dagligrøykere går ned, må det 
tobakksforebyggende arbeidet videreføres. Sammenliknet med 
mange vestlige land (Sverige, USA) er tobakksforbruket i Norge 
fremdeles høyt 130.

Røyking er i stor grad en atferd som man sosialiseres inn i. Det er 
derfor spesielt viktig med innsats som kan motvirke rekruttering 
blant barn og unge. Ved å unngå at barn og ungdom begynner 
å bruke tobakk, kan fremtidig sykdom forhindres. Mange elever 
i norske skoler opplever røyke- og snuspress i skoletiden. Det er 
også vist at dersom en reduserer antallet røykere blant skoleele-
ver, vil det redusere tallet på dem som senere starter med alkohol 
og narkotiske stoffer. Røykeforebygging er altså automatisk også 
et rusforebyggende tiltak.

Færre bruker tobakk ved skoler som har tobakksfri skoletid enn 
ved skoler som ikke har en slik tobakkspolicy. Studier fra inn- og 
utland viser at restriktive virkemidler har effekt og at tiltaket bør 
gjelde både elever og lærere.

Legeforeningen mener Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet må samarbeide for å innføre snus- og 

Fruktabonnement øker sosial ulikhet i helse, ettersom det gjerne 
er de barna som fra før spiser mye frukt og grønt som også deltar 
i abonnementsordningen122. Legeforeningen mener det er viktig 
at ordningen med gratis frukt og grønt i skolen utvikles slik at 
den kommer alle elever til gode.

Legeforeningen mener:
•	 Gratis	frukt	og	grønt	hver	skoledag	må	innføres	til	alle	

elever	i	grunnskolen	og	finansieres	med	øremerket	tilskudd

3.2.4	 Ernæringssvikt	blant	eldre	må	forebygges
Mens overvekt er et stort og økende problem i befolkningen ge-
nerelt, er underernæring en større utfordring for en stor andel el-
dre. Dess høyere alder, desto større er sjansen for ernæringssvikt. 
Undersøkelser har vist at om lag 30 % av brukerne med hjem-
mesykepleie og mellom 20 og 50 % av eldre pasienter på institu-
sjon er underernærte 123. Ernæringssvikt kan ha flere årsaker, men 
hovedsakelig kommer det av dårlig matlyst, sykdom, bivirkninger 
av medisiner, mistrivsel, depresjon og dårlige tenner. Når eldre blir 
syke, tåler de gjerne mer om de har litt i reserve, og kan derfor 
gjerne ta andre forhåndsregler når det gjelder kosthold. Eldre bør 
særlig passe på at de får i seg nok proteiner og energi, og kan spise 
mer kaloririk og energitett sammenliknet med yngre124.

Legeforeningen mener:
•	 Næringsrik	mat	servert	på	eldresentre	bidrar	til	å	forebygge	

feil-	og	underernæring	hos	eldre
•	 Alle	norske	sykehus	og	sykehjem	bør	ha	kompetanse	og	til-

tak	rettet	mot	underernæring	hos	eldre	pasienter
•	 Pasientene	bør	veies	ved	sykehusinnleggelse.	Kroppsmas-

seindeks	bør	beregnes	og	sammenliknes	med	normalverdier

3.2.5	 Tydelige	og	tilpassende	kostholdsråd
Legeforeningen mener det er positivt at Helsedirektoratet utvi-
kler tilpassede kostholdsråd for ulike pasientgrupper125. Lege-
foreningen imøteser myndighetenes kommunikasjon av de nye 
kostrådene. For mange pasientgrupper og enkeltindivider er 
tilpassede kostholdsråd viktig for å sette sammen et sunt og hel-
sefremmende kosthold. Legeforeningen vil bidra i formidlingen 
av de nye kostrådene.

Vi viser til Diabetesforbundets pågående arbeid med en nettbasert 
kunnskapsbase om tilpasset kosthold. Grunntanken er å gjøre 
kunnskapen man trenger for å gjøre de riktige matvarevalgene for 
den enkelte, lett tilgjengelig. Sentrale variable knyttet til alder og 
diagnoser (diabetes type 1 eller 2, overvekt, hjerte-karsykdom osv) 
leder til informasjon i databasen som er hjelper denne personen. 
Informasjonen ligger lagvis slik at man kan «klikke» seg ned i de-
taljene, etter behov og ønske. Diabetesforbundet legger vekt på at 
informasjonene skal være kunnskapsbasert, og der det er faglig 
uenighet, skal uenigheten også komme fram. De psykologiske as-
pektene ved dette med spisevaner og livsstilsendring vies også mye 
plass. Diabetesforbundet utvikler også applikasjoner til smarttele-
foner parallelt med nettsiden.

…Så langt jeg evner og forstår, skal jeg gi den syke 
dietter som vil hjelpe ham…

Hippokrates ed` Fra Trond Berg Eriksen 
(kapittelforfatter) «Tenkningens historie», Aschehough 
1982, bind 1, ss 55-56 

Boks 19 Helsedirektoratets kosthåndbok
Kosthåndbokens formål er å skape gode mattilbud, kart-
legge ernæringsstatus og gi tilpasset kosthold og ernærings-
behandling. Ledelsesforankring og en tydelig ansvarsfor-
deling er nødvendig for å sikre et likeverdig og tilrettelagt 
ernæringstilbud. Kosthåndboken skal:
- Være et praktisk hjelpemiddel for kartlegging av 
pasientens/brukerens ernæringssituasjon
- Gi anbefalinger om hensiktsmessig matvarevalg 
og ernæringsbehandling for ulike diagnosegrupper/
problemstillinger
- Gi et grunnlag for utvikling av ernæringsplan, 
-prosedyrer og kvalitetsindikatorer innen klinisk ernæring
- Bidra til økt ernæringskompetanse og fagutvikling blant 
kjøkken- og helsepersonell

Kilde. Kosthåndboken. Helsedirektoratets nettside. Endret 
07.12.2011126

Figur 6: «I 1934 fortalte vi det norske folk at bananer må skrelles før de 

spises»127
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risikoen for en rekke graviditetskomplikasjoner135. Det bør der-
for være et sterkt fokus på motivasjon og tett oppfølging av snus-
slutt i svangerskapsomsorgen. Jordmødre og fastleger har her en 
viktig funksjon.

En debatt som har pågått lenge, er hvorvidt snus bør anbefa-
les som et røykeavvenningsmiddel. Selv om snus ikke forårsaker 
lungekreft eller kols, slik sigaretter gjør, mener Legeforeningen 
at helseskadene ved snusbruk er så omfattende at det vil være 
svært uheldig å oppfordre noen til snusbruk. Det foreligger hel-
ler ingen vitenskapelige bevis for at snusing er effektiv i røykav-
venning, ut fra de studier som har undersøkt nettopp dette136. 
Legeforeningen finner derfor ikke å kunne støtte bruk av snus, 
heller ikke ved røykeavvenning.

I Norge er det registrert tre medikamentelle alternativer til hjelp 
ved røykeavvenning: nikotinlegemidler, bupropion og vare-
niklin. Den forskningsbaserte kunnskapen viser at vareniklin 
har best effekt, mens det er usikkert om hva som har best effekt 
av nikotinlegemidler og bupropion. Samtidig er det flest poten-
sielle alvorlige bivirkninger knyttet til vareniklin og bupropion. 
Flere retningslinjer legger vekt på at pasientens ønsker og erfa-
ringer skal vektlegges i valg av legemiddel til røykeavvenning. 
Dersom de har mislyktes tidligere med ett medikament, kan de 
være motiverte til å prøve et annet ved senere slutteforsøk. Ved 
samtidig oppfølging og støtte på legekontoret vurderes risikoen 
for bivirkninger ved medikamentell støtte som liten i forhold til 
farene ved fortsatt røyking.

Legeforeningen foreslår derfor at man fjerner legemiddelforskrif-
tens § 14.14, som forbyr statlig finansiering av medisiner mot 
ereksjonssvikt, hårtap og tobakksavhengighet. Alle med alvor-
lig røykerelatert sykdom som kols og hjertesykdom bør kunne 
få dekket utgifter til røykeslutt. Allerede ett år etter røykeslutt 
reduseres risikoen for hjerteinfarkt med 50 %, og kols-forverrin-
gen bremses. Innsparing i form av færre sykehusinnleggelser vil 
man trolig oppnå særdeles raskt.

Legeforeningen mener:
•	 Snusbruk	er	en	usunn	erstatning	for	røyking
•	 Det	må	forskes	mer	på	sammenhengen	mellom	snusbruk	og	

sykdom
•	 Effekten	av	nikotinerstatningsprodukter	som	røykeavven-

ningsmiddel	er	omdiskutert,	og	det	må	forskes	mer

3.3.2	 	Bedre	pris-	og	lovregulering		
på	tobakksområdet

Avgiftsøkning er en av seks strategier som WHO anbefaler for å 
redusere bruken av tobakk. Dette er ikke minst et effektivt tiltak 
overfor ungdom. Legeforeningen forslår å øke avgiften på to-
bakksvarer unntatt snus/skrå med 10 % og avgiften på snus med 
15–20 % i 2013. En betydelig prisøkning vil redusere bruken 
av tobakk, spesielt snus. Det vil også være viktig for å redusere 
helseskadene som følge av bruk av all tobakk. Våre forslag sam-
svarer med anbefalingene fra Tobakksfritt. Tobakksavgiften bør 
øremerkes til tobakksavvenning.

røykfri skoletid i alle videregående skoler. Vi synes det er positivt 
at begge disse departementene tidligere har oppfordret til dette. 
Dessverre har kun ett fylke fulgt oppfordringen (Vest-Agder). 
Det må derfor utøves ytterligere trykk på dette arbeidet.

Legeforeningen mener
•	 Det	bør	innføres	snus-	og	røykfri	skoletid	for	elever	og	an-

satte	ved	grunnskoler	og	videregående	skoler
•	 Undervisning	i	tobakksforebygging	i	grunnskole	og	videre-

gående	opplæring	må	bli	obligatorisk

3.3.1	 Snus	er	ut!
Mens forekomsten av røyking er synkende, har det de siste årene 
vært en markant økning i snusbruk, særlig blant unge. Snusbruk 
blant ungdom i Norge er historisk sett høyt, men har vært stabilt 
siden 2005131.

Snus er både sterkt avhengighetsskapende og helseskadelig. Snus 
inneholder en rekke kreftfremkallende stoffer, og det er godt doku-
mentert at snusing øker risikoen for kreft i spiserør og bukspyttkjer-
tel, som er sjeldne, men svært alvorlige kreftformer med høy døde-
lighet132. Snusing, spesielt blant storforbrukere, er også forbundet 
med økt dødelighet ved hjerteinfarkt 133. I tillegg gir snusing omfat-
tende lokal munnhuleskade. Alle rapporter som har gransket røykfri 
tobakk (snus) er imidlertid enige om at kunnskapsgrunnlaget i dag 
er til dels svakt og mye dårligere enn for sigarettrøyking. Samtidig 
vet vi at nikotinavhengigheten ved snus er like sterk som ved si-
garettrøyking. Snusere har også et mer konstant nikotintilførsel og 
snuser i gjennomsnitt hele 75 % av sin våkne tid134.

Mens snusbruk tidligere var et guttefenomen, er det i dag stadig 
flere jenter som snuser. Fra 2004–2007 økte snusbruken blant 
jenter med 300 %. Det er kjent at snusbruk i svangerskapet øker 
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Alkoholkonsumet i Norge har lenge vært økende. I løpet av 15 
år har det totale alkoholforbruket i befolkningen økt med nesten 
50 %. Det er anslagsvis 90 000 storforbrukere av alkohol i Nor-
ge, og mens alkoholforbruket i Norge er økende, går utviklingen 
i motsatt retning i flere andre europeiske land.

Det er en klar og dokumentert sammenheng mellom totalkon-
sumet av alkohol og helsemessige og sosiale skader, sykdom og 
ulykker. I tillegg til akutte skader, ulykker og kroniske lidelser 
som følge av langvarig høyt alkoholkonsum, fører også høyt for-
bruk av alkohol til avhengighets- og sosiale problemer. Mange av 
de akutte helseskadene blant ungdom, er skader, ulykker og vold 
som direkte eller indirekte skyldes alkohol. På Oslo legevakt er 
nesten to av tre av de voldsskadde, alkoholpåvirket 140. En lik-
nende undersøkelse fra legevakten i Bergen viste en tilsvarende 
(70  %) andel141.

Tendensen når det gjelder alkoholkonsum i arbeidslivet, er at 
det i mindre grad enn tidligere drikkes på arbeidsplassen og 
i arbeidstiden, men i stedet drikkes det alkohol i sosiale sam-
menhenger som kan relateres til arbeidsfellesskapet. Selv om det 
fremdeles er stor enighet om at norsk arbeidsliv skal være en 
«rusmiddelfri sone», viser forskning at det har utviklet seg en 
gråsone mellom arbeid og fritid hvor alkoholen spiller en viktig 
rolle. Det dreier seg oftest om sosiale arrangementer i kollega- el-
ler bedriftsregi, sosial del av seminar og møter, ulike former for 
representasjon o.l. Arbeidsplassens regler for bruk av rusmidler 
blir uklare i slike situasjoner. De årlige kostnadene for arbeidsli-
vet og samfunnet som følge av ansattes alkoholbruk er anslått til 
så mye som 11–12 milliarder kroner.

Arbeidslivet er en viktig arena for rusmiddelforebygging. Rus-
middelbruk hører hjemme som tema på arbeidsplassen fordi 
ansattes rusmiddelproblemer og de kostnadene det medfører 
kommer til syne i arbeidslivet. Selve arbeidstilknytningen er en 
god motivasjonskilde for forandring. Arbeidsmiljølov, partssam-
arbeid har lagt rammeverket for et godt forebyggende arbeid. 
Bedriftshelsetjenesten er virksomhetenes medisinskfaglige rådgi-
vere og resurspersoner på det forebyggende rusmiddelarbeidet.

Legeforeningen mener:
•	 Det	må	være	flere	tiltak	som	forebygger	alkoholforbruk	i	

arbeidslivet
•	 Alkoholemballasjen	må	merkes	slik	at	enhetsmengden	blir	

tydelig	for	forbrukeren

3.4.1	 Pris	og	lovverk	på	alkoholområdet
Det økende alkoholkonsumet krever en streng regulering av til-
gang til alkohol gjennom avgifter, utsalgssteder og skjenkebe-
stemmelser. Et annet sentralt virkemiddel er regulering av inntak 
av alkohol i risikosituasjoner. Det er oppnådd kraftige reduksjo-
ner i antallet skader i trafikken gjennom blant annet håndheving 
av strenge promillegrenser.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslo i 2009 å innskrenke 
alkohollovens maksimale skjenketider med én time. Lege- 

Legeforeningen er kjent med  blant annet gjennom Kreftfore-
ningens røykesluttkurs, at prisen på røykesluttmedikamenter 
oppfattes som høy blant mange. Vi vil be Finansdepartementet 
om å vurdere muligheter for å innføre en blåreseptordning for 
røykesluttmedikamenter.

Norge er blant de land i Europa hvor tobakk er lettest tilgjenge-
lig. Legeforeningen mener at antall utsalgssteder, som et mini-
mum, bør begrenses til de utsalgsstedene som selger alkohol, i 
praksis dagligvareforretninger. Disse er nøye med å ikke selge 
alkohol til mindreårige. Dersom salg av tobakk til mindreårige 
medfører at bevilgningen trekkes tilbake, vil de trolig også være 
flinke til å opprettholde aldersgrensen for salg av tobakk. Lege-
foreningen mener også at kontroll med aldersgrensen ved salg 
av tobakksvarer bør skjerpes, og at det snarest bør på plass en 
tilsynsordning. Det vil bidra til å hindre nyrekruttering av unge 
røykere og snusbrukere. 20-årsgrense for kjøp av tobakkspro-
dukter bør vurderes. De fleste debuterer med tobakk før fylte 
20 år. Nøytral emballasje forsterker effekten av helseadvarsler, 
begrenser misoppfatninger skapt av farger og andre virkemidler 
i produsentenes merkevarebygging og gjør tobakksbruk mindre 
attraktivt spesielt for barn og ungdom.

Barns rett til røykfri oppvekst må styrkes ved innføring av en 
lov som direkte beskytter barn mot passiv røyking. Om lag 130 
000 barn utsettes for passiv røyking. Legeforeningen presenterte 
i 2011 en landsomfattende undersøkelse som viser at det er stor 
aksept i befolkningen for å innføre tiltak som verner barn mot 
passiv røyking137. Den britiske legeforening forslår et forbud 
mot røyking i biler for å verne barn mot passiv røyking138. Ar-
beidstakerne har fått sitt vern etter rettigheter de har i arbeids-
miljøloven. Nå bør barna få tilsvarende, etter deres rettigheter i 
barneloven.

Legeforeningen mener:
•	 Barns	rett	til	å	puste	i	røykfri	luft	bør	lovreguleres
•	 Snusskap	i	butikkene	må	skjules	bedre
•	 Tobakksavgiften	bør	øremerkes	til	tobakksavvenning
•	 Røyking	i	biler	må	forbys
•	 Elever	og	ansatte	ved	grunnskoler	og	videregående	skoler	

må	få	snus-	og	røykfri	skoletid
•	 Det	må	innføres	en	bevillingsordning	for	salg	av	tobakk

3.4  Alkohol og helseskader –  
det bagatelliserte alvor

Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker flest helseskader. Det 
er anslått at omfanget av helseskader er minst fire ganger høyere 
enn det bruken av andre rusmidler forårsaker. Alkohol fører til 
en rekke kreftformer, blant annet tykk- og endetarmskreft. Ny-
ere forskning viser også at et høyt alkoholforbruk hos kvinner 
øker risikoen for brystkreft139. De siste ti årene har antall innleg-
gelser som følge av alkoholskader økt med 45 %, og over dobbelt 
så mange legges inn i sykehus for behandling av leverskader. I 
tillegg er det påvist at alkohol er en risikofaktor ved ca. 60 van-
lige sykdommer.



28

Legeforeningen mener:
•	 De	viktigste	tiltakene	for	å	begrense	alkoholskader	er	å	re-

dusere	tilgangen	gjennom	høye	avgifter	på	alkohol,	opprett-
holdelse	av	Vinmonopolet	og	streng	håndheving	av	
skjenkebestemmelser

•	 Forebyggende	arbeid	er	et	samfunnsansvar	og	må	foregå	på	
mange	arenaer:	skolene,	arbeidsplassene,	utelivet	og	der	or-
ganiserte	fritidsaktiviteter	finner	sted

•	 Alkohollovens	maksimaltider	for	kommunale	og	statlige	
skjenkebevillinger	bør	innskrenkes	med	én	time

 

foreningen støttet dette forslaget. Forslaget fikk også bred støtte 
fra bl.a. Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Barne-
ombudet, Politiets fellesforbund og mange politidistrikt. Det er 
derfor overraskende at Helse- og omsorgsdepartementet likevel 
valgte å avvente en innskrenkning av maksimaltiden for skjenk-
ing.

Forslag til ny folkehelselov legger opp til omfattende styrking 
av helsefremmende og forebyggende arbeid i den samlede be-
folkning med vekt på «føre var»-prinsippet. Legeforeningen 
mener en «føre var»-tankegang må følges også her – og at kunn-
skapsgrunnlaget for innskjerpede maksimaltider er godt nok. Å 
innskrenke skjenketidene må heller ikke utelukkende kobles til 
vold. Skader og ulykker må også ses i sammenheng med maksi-
maltider for skjenking av alkohol.
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44. Hva kan helsetjenesten bidra med?

til å lettere oppnå ønsket endring. Ved å analysere hvilken fase 
vedkommende befinner seg i – og derigjennom hvilken hjelp 
som skal til for å få personen videre – vil målet om en sunnere 
livsstil lettere nås 143.

Legeforeningen mener:
•	 Leger	trenger	kompetanseheving	innen	endrings-	og	mest-

ringsfokusert	helsepedagogikk	for	mer	systematisk	å	kunne	
stimulere	til	livsstilsendringer

4.1.1	 Hvordan	skape	motivasjon	for	endring?
Motiverende samtale er en veiledningsmetode som brukes for å 
øke en pasients bevissthet og motivasjon for å endre levevaner. 
En pasient som ikke er motivert, vil ikke ta imot velmente råd 
fra helsepersonell. Motiverende samtale ble utviklet i forbindelse 
med rådgivning av alkoholikere, men er i dag testet ut og funnet 
dokumentert effektiv i å endre også andre levevaner145 146. Mo-
tiverende samtale er en kombinasjon av støttende og empatisk 
veiledning som bygger på teorien om at mennesker i sterkere 
grad gjennomfører endringsmål som de formulerer selv147. Mo-
tiverende samtaler er en teknikk som kan brukes på alle nivå i 
helsetjenesten.

Legeforeningen mener:
•	 Pasienter	som	røyker	bør	tilbys	en	kort	motiverende	samtale	

om	røykeslutt.	Ved	mange	av	kontaktene	hos	fastlegen	vil	
dette	være	naturlig

Bakgrunnen for at Samhandlingsreformen (St.meld nr.47 2008–
2009) ble innført, var blant annet at dagens helsetjenester var 
preget av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. 
Selv om de viktigste oppgavene for helsetjenesten hovedsakelig 
består av å behandle sykdom, skade og funksjonshemming, kan 
også helsetjenesten bidra i det forebyggende og helsefremmende 
arbeidet. Gode pasientmøter, tydelig kommunikasjon og medi-
sinisk kunnskap står sentralt i dette arbeidet.

4.1  Helsepersonell kan motivere til  
endring av levevaner

Forskning viser at helsepersonell er den gruppen av fagfolk som 
befolkningen har størst tiltro til når det gjelder rådgiving om end-
ring av levevaner142. Helsepersonell har derfor et potensial for å få 
pasienter til å legge om usunn livsstil. Men for at en lege skal kunne 
hjelpe en pasient å endre livsstil, trengs det gode kommunikasjons-
verktøy. Endringsfokusert veiledning og motiverende intervju er ek-
sempler metoder som kan gjøre det enklere å ta opp spørsmål om 
pasientens levevaner på en ikke-konfronterende måte.

Endring av atferd er ingen enkel beslutning, men derimot en 
omfattende prosess som foregår over lang tid (se boks 20 Hvor-
dan endre levevaner – en teori om endring). For at en lege skal 
kunne gi pasienten riktig informasjon, råd og intervensjoner, er 
det viktig å være bevisst på hvor i denne endringsprosessen pasi-
enten befinner seg. Økt kunnskap om endringsprosesser hos le-
ger og om at ulike stadier krever ulike tiltak, vil hjelpe pasienten 

Boks 20 Hvordan endre levevaner – en teori om endring
Det finnes flere modeller som forsøker å beskrive endringsprosesser. En av de best utforskede teoretiske modellene innen fore-
byggende medisin, er den transteoretiske modell for endring av helseatferd, signert psykologen James O. Prochaska144. Denne 
modellen forklarer hvorfor velmente helseråd faller på stengrunn dersom de ikke «skreddersys» til hvordan en person tenker og 
handler underveis i endringsprosessen.

Prekontemplasjonsfasen (føroverveielsesfasen) er den første fasen hvor personen ikke overveier å gjøre en endring i nær fremtid 
(neste halvår) – enten fordi de ikke er godt nok informert og klar over at deres atferd er usunn, eller fordi de er demoralisert 
etter å ha mislyktes ved tidligere forsøk på endring. Personer i denne fasen trenger å bli bevisstgjort på sin beslutningsprosess og 
opplyses om de mange fordelene ved faktisk å gjøre en endring.
Neste fase er kontemplasjonsfasen (overveielsesfasen) hvor personen overveier å faktisk gjøre en endring i løpet av overskuelig 
fremtid. Personer i denne fasen trenger å bli bevisstgjort på hvilken person de kan bli om de gjør det sunne valget og oppmuntres 
av andre som har gjort tilsvarende sunne endringer.
I forberedelsesfasen er personen klar til å gjøre endringen i løpet av de neste ukene. De tar små steg som de tror vil hjelpe dem 
til å gjøre det sunne valget til en del av deres livsstil. Her bør personen oppfordres til å søke støtte hos venner de stoler på og 
tenke på hvordan de ville føle seg om de klarte å gjøre endringen. Bekymring nummer én er om de vil mislykkes i sitt forsøk.
Personer i handlingsfasen har gjort en endring i løpet av det siste halve året og må jobbe hardt for fortsatt å lykkes. Fokus i 
denne fasen er å styrke sin forpliktelse til endringen og til å stå imot tilbakefall. Det gjelder å unngå aktiviteter knyttet opp til 
den usunne livsstilen og erstatte dem med sunnere vaner.
I vedlikeholdsfasen har det gått mer enn et halvt år siden personen endret sin atferd. Det er viktig for personer i denne fasen å 
være klar over situasjoner hvor de kan bli fristet til å falle tilbake til gamle uvaner. Spesielt er det viktig å unngå stressituasjoner.
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selle screeningtilbud må være balanserte og beskrive både mulige 
heldige og uheldige konsekvenser av tiltaket. Effekt og mulige 
skadevirkninger om falsk positivitet, overdiagnostikk og falsk 
negativitet må også omtales med absolutte tall. Dette er langt 
fra tilfellet i dag.

Det er større enighet om nytten av såkalt målrettet screening i 
helsetjenesten for sykdommer eller tilstander. I denne sammen-
heng forstår vi målrettet screening som å benytte de naturlige 
møtene når en person oppsøker helsetjenesten for et opplevd 
helseproblem. Når fastlegen ser at en person med ryggsmerter 
som ønsker en sykemelding, eller en med økt risiko for sykdom 
– som KOLS, hjertesykdom eller diabetes, kan dette være gylne 
øyeblikk der flere sider ved personens helse bør undersøkes på en 
respektfull måte. Aktiv, faglig fundert, målrettet screening er en 
gyllen mulighet til å gjøre mer for dem som reelt har forhøyet 
sykdomsrisiko. (Mer om dette i kapittel 4.2.1).

Legeforeningen mener:
•	 Målrettet	screening	må	vurderes	fremfor	universelle	

screeningprogrammer
•	 Rammevilkår	for	bruk	av	målrettet	screening	må	systemati-

seres	og	utvikles,	f.	eks	på	type	2	diabetes
•	 Fastlegene	kan	tilby	helsesamtaler	for	å	avdekke	eller	belyse	

personlig	helserisiko	og	sårbarhet	til	pasienter	som	ønsker	
en	vurdering	av	fremtidig	helse

4.2  Primærhelsetjenestens rolle  
i det forebyggende arbeidet

Et sentralt premiss i samhandlingsreformen er at det skal fore-
bygges mer i kommunene. Dersom det skal forebygges mer og 
bedre, må primærhelsetjenesten, herunder fastlegetjenesten, hel-
sestasjon og skolehelsetjenesten, styrkes.

4.2.1	 Fastlegenes	gylne	øyeblikk
Fastlegene har et unikt utgangspunkt for å kunne bidra i fol-
kehelsearbeidet. Mange pasienter treffer legen sin jevnlig, og 
det utvikles et tillitsfullt lege- pasientforhold. I en slik relasjon 
skapes det «gylne» øyeblikk der legen kan gi råd, kunnskap og 
veiledning om levevaner som kan bidra til å redusere plager og 

Boks 21 Unødvendige kreftdiagnoser i Norge
Norske og amerikanske forskere slår i en ny studie fast at 
mellom 1100 og 1900 norske kvinner unødvendig har fått 
kreftdiagnose og behandling etter mammografi. Resultatet 
føyer seg inn i rekken av flere kritiske studier som de siste 
årene har satt spørsmålstegn ved nytteverdien av røntgen-
undersøkelser av brystene. Ifølge forfatternes beregninger 
er bare 47 kvinner blitt reddet fra å dø av brystkreft i løpet 
av ti år med mammografiscreening i Norge, mens 30 gan-
ger så mange har blitt behandlet unødvendig150.

4.1.2		 	Tilpasset	kommunikasjon		
for	pasientens	beste

Helsefremmende allmennkunnskap er avgjørende for enkelt-
individets evne til å forstå og anvende helseinformasjon for å 
fremme og ivareta sin egen helse 148 (se utdypende omtale under 
kapittel 2.5). Det har vist seg at mange pasienter ikke forstår 
kommunikasjonen fra helsepersonell fordi deres helsefremmen-
de allmennkunnskap er for lav. Det er ofte et gap mellom det 
pasientene faktisk forstår og det profesjonelle forventer eller tror 
at de forstår149.

Denne innsikten må få betydning for hvordan vi driver helse-
kommunikasjon og pasientopplæring. Generelt må det være et 
mål å øke befolkningens helsefremmende kunnskaper, slik at de 
bedre kan vurdere ulik helseinformasjon og bedre ta helsefrem-
mende valg. Helsepersonell må også være bevisst på at pasienter 
har ulike forutsetninger for å forstå og anvende medisinske råd 
og anbefalinger.

Legeforeningen mener:
•	 Forebyggende	og	helsefremmende	arbeid	må	i	sterkere	grad	

tilpasses	pasienters	muligheter	til	å	tilegne	seg	informasjon	
om	hva	som	gir	god	helse

•	 Opplæringsprogram	og	lettfattelig	informasjonsmateriell	
som	bedrer	befolkningens	helsefremmende	kunnskap	må	
utvikles	og	implementeres

•	 Legers	etterutdanning	må	gi	kunnskap	om	forebyggende	og	
helsefremmende	arbeid

4.1.3	 	Screening	–		målrettede	tiltak	må	velges	
fremfor	mindre	treffsikre

Screening betyr siling eller sortering. Screening brukes til å finne 
personer som har forstadier til en sykdom, eller som har større 
risiko for å bli syke enn andre. Et av hovedformålene med scree-
ning er å forebygge at det utvikles alvorlig sykdom.

Screening er ingen perfekt undersøkelsesmetode. For eksempel 
viser undersøkelser at mammografi-screening for brystkreft har 
ført til unødig kreftdiagnose hos flere kvinner (se også boks 21 
Unødvendige kreftdiagnoser i Norge). Dette medfører at man be-
handler mange friske personer for en kreftsykdom de ikke har 
og heller ikke vil få. Dette har økonomiske konsekvenser, men 
kanskje viktigst, man påfører personer store omkostninger ved 
å gi dem en alvorlig sykdomsdiagnose eller merkelapp som høy-
risikoperson.

Legeforeningen mener det er helt essensielt at kostnadene ved 
å undersøke mange friske må stå i forhold til nytten av å finne 
de syke. Det kan ha stor betydning for prognosen å oppdage 
sykdom tidlig. Men dersom det å oppdage sykdommen tidlig 
ikke forlenger livet, men gir plager og nedsatt livskvalitet, har 
screening heller ingen hensikt. Flere ganger har screeningpro-
grammer blitt innført uten at det har vært enighet om at viktige 
forutsetninger er oppfylt. En spesielt viktig forutsetning er at 
screeningprogrammet har en klar helsegevinst som veier opp for 
omkostningene. Legeforeningen mener informasjon om univer-
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Legeforeningen mener:
•	 De	«gylne	øyeblikkene»	kan	utnyttes	til	å	gi	råd	om	kost-

hold	og	fysisk	aktivitet	til	pasienter	som	er	i	risikosonen
•	 Å	engasjere	seg	i	individuelt	forebyggende	arbeid,	sekundær-

forebygging,	og	bidra	til	fagutviklingen	på	området,	er	vik-
tige	oppgaver	for	fastlegen

•	 Å	vektlegge	og	fremme	pasientens	samlede	ressurser	og	mulig-
heter	er	viktig	i	det	forebyggende	og	helsefremmende	arbeidet

•	 I	møte	med	pasienter	kan	fastleger	bidra	med	kunnskap	om	
lokale	forebyggingstilbud,	som	for	eksempel	
frisklivssentraler

•	 Vi	trenger	mer	kunnskap	om	den	medisinske	effekten	av	
fastlegers	råd	og	veiledning	for	å	redusere	overvekt,	fedme	
og	livsstilsykdommer

•	 Finansieringssystemet	må	gjøre	det	enklere	for	fastleger	å	
forebygge

4.2.2	 Vi	trenger	flere	fastleger
Tilgjengelighet og tid er avgjørende for gode pasientmøter. Det-
te gjelder også i forebyggingsarbeidet. En helt sentral forutset-
ning for at fastlegene skal kunne bidra aktivt i det forebyggende 
og helsefremmende arbeidet, er at helsetjenesten bygges ut med 
flere fastleger. Det har vært mangelfull vekst i allmennlegetjenes-
ten gjennom flere år. I dag er det beregnet et allmennlegeunder-
skudd på om lag 2 000 allmennleger155.

De siste årene er det godkjent ca. 150–200 spesialister i allmenn-
medisin per år. For å oppnå nødvendig økning i antall spesia-
lister må utdanningskapasiteten i allmennmedisin sannsynligvis 
økes til anslagsvis 450–600 nye spesialister i allmennmedisin per 
år, altså en tredobling. Dette krever at man særlig øker veiled-
ningskapasiteten i allmennmedisin og rekrutterer og utdanner 
veiledere i allmennmedisin i mye større omfang enn tidligere.

Legeforeningen mener:
•	 Flere	fastleger	er	en	viktig	forutsetning	for	å	styrke	helsetje-

nestens	rolle	i	det	forebyggende	og	helsefremmende	arbeidet

4.2.3	 	Bedre	forebygging	gjennom	større	
fastlegesentra

Legeforeningen har tidligere pekt på at samlokalisering av flere 
fastlegepraksiser i større fastlegesentra vil gi økt tilgjengelighet til 
allmennlegetjenester. Større fastlegepraksiser vil bidra til større 
og sterkere fagmiljøer. I slike praksiser vil det i tillegg være mulig 
å knytte annet helsepersonell til fastlegepraksisen. Med veiled-
ning fra fastlegene vil både sykepleiere, psykologer m.v. kunne 
gi kurs i forbindelse med vektreduksjon og røykeslutt og gi opp-
følging av personer med kronisk sykdom som kols og diabetes. 
Dette forutsetter at pasienten har fått stilt korrekt diagnose.

Legeforeningen mener
•	 Der	det	er	mulig,	bør	det	legges	til	rette	for	samlokalisering	

av	fastlegetjenester	i	større	fastlegesentra
•	 Større	legepraksiser	gir	rom	for	å	ansette	annet	helseperso-

nell	som	kan	utføre	forebyggingsoppgaver	med	veiledning	
fra	fastlegen

risiko for alvorlig sykdom. Forebyggende og helsefremmende ar-
beid innebærer dog etiske utfordringer. Ønsket om å formidle 
kunnskap, endre holdninger og påvirke atferd må alltid veies 
opp mot respekten for individets autonomi, verdighet og faren 
for sykeliggjøring.

Veiledning over tid med pasienter man kjenner, er allmennle-
genes styrke. Fastleger har en sammenhengende relasjon til sine 
pasienter i gjennomsnitt på 7,7 år151. Denne kontinuiteten inne-
bærer at legen blir kjent med pasienten og pasienten med legen. 
Pasienten vil lettere spørre, røpe usikkerhet og bekymring, og 
ta opp følsomme og skambelagte temaer med legen. Det øker 
sannsynligheten for at legen fanger opp sykdomssymptomer 
på et tidlig stadium, og som muliggjør tidlig intervensjon og 
forebygging. Når en pasient viser interesse for risikovurderinger 
og helsesjekker, bør fastlegen sette faglige premisser som ivare-
tar helheten, der belastninger også bør trekkes inn, og ikke bare 
noen få klassiske risikofaktorer (jfr. kap.2).

Fastlegene har kontakt med alle lag av befolkningen. De har der-
for en spesielt viktig rolle i røykavvenningsarbeidet og overvekt/
fedmeproblematikken. For eksempel tilbyr mange fastleger i dag 
en motiverende samtale om røykeslutt til sine pasienter. Fors-
kning viser også at leger som gir råd og veiledning om levevaner 
kan bidra til å redusere overvekt (se boks 22). Legeforeningen 
mener det må forskes mer på den medisinske effekten av fastle-
gers råd og veiledning for å redusere overvekt og fedme. Det må 
også forskes mer på langtidseffekter og kostnad/nytte sammen-
liknet med andre tiltak, for eksempel medisinering.

En vesentlig hindring for at fastlegene kan ta større del i fore-
byggingsarbeidet, er finansieringssystemet. For at fastlegene skal 
kunne bidra aktivt i det forebyggende og helsefremmende arbei-
detet, må finansieringssystemet legge til rette for det. Det bør 
også innføres gode samarbeidsrutiner mellom helsesøstre og fast-
leger, som kan bidra til å øke muligheten til å identifisere risiko-
familiene med selekterte behov. Det er i tillegg nødvendig å ut-
vikle tilbud i kommunene som gir befolkningen bedre mulighe-
ter til å ta vare på egen helse. Fastlegene bør kjenne til disse og 
informere sine pasienter om ulike tilbud i kommunen.

Boks 22 Råd fra leger bidrar til å redusere overvekt 
To randomiserte kontrollerte studier fra USA viser at råd 
og veiledning knyttet til levevaner (kosthold, fysisk aktivi-
tet) reduserer overvekt. Råd og veiledning som ble formid-
let av leger i primærhelsetjenesten i USA, viser signifikant 
effekt for varig vektreduksjon. 1/3 av pasientene hadde 
minst 5 % vektreduksjon etter to år. Studiene viste liten 
eller ingen effekt på risiko for hjerte-karlidelser eller høyt 
blodtrykk152 153 154.
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Alle leger som møter barn i klinisk praksis, kan være med på å 
identifisere barn med vansker. Fastlegene en viktig rolle i det-
te arbeidet og kjenner ofte barns familiesituasjon. Denne rol-
len kan styrkes og videreutvikles ved at fastlegen enda sterkere 
koordinerer og samordner tilbudet til barn og unge. Prinsippet 
om lavest effektive omsorgsnivå følges ikke. Fastlegenes gode ut-
gangspunkt for å gi barn og unge som opplever omsorgssvikt en 
helhetlig helsetjeneste blir derfor ikke utnyttet. Legeforeningen 
påpekte dette i arbeidet med NOU 2009:22 Det du gjør, gjør 
det helt, ikke stykkevis og delt. Bedre samordning av av tjenester for 
utsatte barn og unge.157 

Helsepersonell kan gjennom gode relasjoner til foresatte skape 
tillit som bedrer informasjonsutveksling mellom tjenester. Bar-
neombudet gir uttrykk for at det er stor usikkerhet i tjenesten 
om den praktiske anvendelsen for tausetsplikt-/opplysnings-
plikt. Det er behov for mer konkret og tilgjengelig informasjon 
om regelverket.

Legeforeningen mener:
•	 For	sårbare	barn	er	et	godt	samarbeid	mellom	fastlegen	og	

øvrig	kommunalt	helsetilbud	avgjørende
•	 Det	må	satses	på	undervisningsprogram	om	utsatte	barn	i	

videre-	og	etterutdanningen	av	fastleger,	barneleger	og	
barne-	og	ungdomspsykiatere

4.3  Forebyggende og helsefremmende  
arbeid i spesialisthelsetjenesten

Folkehelseperspektivet er sentralt i lovtekst og overordnede 
føringer for spesialisthelsetjenesten. Punkt én i Spesialisthelse-
tjenesteloven er å «fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, 
skade, lidelse og funksjonshemning». I praksis ser en at folke-
helseperspektivet i spesialisthelsetjenesten kommer i skyggen av 
fokuset på behandling. Hva spesialisthelsetjenesten blir målt på, 
hva som faktisk blir bestilt fra henvisende instans, er viktig for å 
forstå tjenestens prioriteringer. I tillegg innvirker også finansie-
ringsmodellene og de økonomiske insentivene disse gir158.

4.3.1	 	Forebygging	og	helsefremming	for	pasienter	
på	sykehus

Mange av sykdommene som behandles i spesialisthelsetjenesten 
henger sammen med levevaner (fysisk inaktivitet, usunt kost-
hold, høyt alkoholforbruk eller ensomhet). Det er fremdeles et 
stort potensial for bedre veiledning og oppfølging av levevaner i 
spesialisthelsetjenesten. Mange av pasientene er åpne for endring 
av levevaner og ønsker råd og veiledning når de legges inn på 
syke hus. Dette gjelder både den sykdom pasienten får behand-
ling for, men også råd og veiledning om andre risikofaktorer som 
pasienten er utsatt for og som kan gi sykdom. Informasjonen 
og dialogen med pasienten bør tilpasses den enkeltes livssitua-
sjon og muligheter. På denne måten får pasienten anledning til 
å finne endringer som må til gjennom målrettede, individuelle 
tiltak der mestring og fremming av helse er sentralt.

4.2.4	 	Helsestasjonen	og	skolehelsetjenesten	–	
unike	arenaer	for	folkehelsearbeid

Helsestasjonene er en svært viktig arena for identifisering av ri-
sikofaktorer og tidlig intervensjon hos barn. Det er stor opp-
slutning om helsestasjonene i dag. 90 % av alle barn fullfører 
helsestasjonsprogrammet frem til og med 4-årskontrollen, og 
praktisk talt alle foreldre følger opp kontrollene i første og annet 
leveår. Se også Legeforeningens statusrapport fra 2010 Da lyk-
keliten kom til verden – om belastninger i tidlige livsfaser.

Helsestasjonene har ansvar for forebyggende tiltak fra fosterliv 
til skolestart. Helsestasjonene har gjennom sin levetid hatt aktive 
tiltak direkte rettet mot aktuelle helseutfordringer som redusert 
spedbarnsdødelighet, ernæringsproblemer med mer. Helsesta-
sjonene bør bidra til å øke foreldrekompetansen generelt og den 
helsefremmende allmennkunnskapen spesielt, både på kosthold 
og fysisk aktivitet. Legeforeningen mener det også er behov for 
bedre rutiner og klare kriterier for hvilke barn som skal følges 
opp, og eventuelt henvises videre fra helsestasjon.

Skolehelsetjenesten er landets eldste arena for forebyggende og 
helsefremmende arbeid. Skolehelsetjenesten er en naturlig arena 
for grupperettet forebyggende arbeid og lavterskel støttesamtaler 
for barn og unge og deres familier. Skolehelsetjenesten skal også 
fungere som en bedriftshelsetjeneste for elevene. Det er viktig at 
det blir tydelige oppgaveforventninger til skolehelsetjenesten og 
at tjenesten blir dimensjonert og organisert for å utføre disse opp-
gavene.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er dessverre sårbare for 
økonomiske svingninger. Tjenesten har ikke ventelister eller 
pressgrupper som påvirker kommunale beslutningsorganer i be-
tydelig grad. Fra et forebyggingssynspunkt er dette uheldig. For 
at tjenesten skal kunne leve opp til forventningene er det viktig 
at de har tilstrekkelig med bemanning.

Legeforeningen mener:
•	 Helsestasjons-	og	skolehelsetjenesten	må	sikres	tilstrekkelig	

bemanning	med	nødvendig	kompetanse
•	 Skolelegenes	rolle	må	avklares	og	videreutvikles

4.2.5		En	trygg	oppvekst	krever	samhandling		
mellom	tjenestene

Sammen med barnevernet har vi alle en oppgave i å bidra til 
å bygge ned de fordommene som eksisterer i det forebyggende 
arbeidet overfor utsatte barn og unge. De siste årene har det 
gradvis blitt økende fokus på ulike former for omsorgssvikt, fy-
sisk og psykisk mishandling samt seksuelle overgrep mot barn. 
Stadig flere barn og unge forteller om denne typen omsorgssvikt. 
Dette er et stort samfunnsproblem som har store helsemessige 
konsekvenser for barn og ungdom på kort og lang sikt. For å få 
til en god oppfølging av det enkelte barn må ulike tjenester sam-
arbeide og utveksle informasjon. Legeforeningens statusrapport 
Da lykkeliten kom til verden – om belastninger i tidlige livsfaser 
(2010) foreslår en rekke tiltak for å sikre barn og unge en trygg 
oppvekst156.
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4.3.2	 Tid	og	rom	til	forebygging
Leger i spesialisthelsetjenesten møter mange pasienter hver dag. 
Den enkelte pasient derimot opplever sitt møte som unikt – og 
vil kanskje huske det for alltid. Å bli sett og lyttet til er derfor 
svært viktig for pasientene. I dagens effektivitetsorienterte spe-
sialisthelsetjeneste er det for lite rom for den omsorgsfulle og 
forebyggende samtalen161. Utviklingen bidrar ikke bare til fare 
for kommunikasjonssvikt, men også at pasientmøtet ikke alltid 
får ønsket rom for forebyggende råd og veiledning.

4.3.3	 Flere	helsefremmende	sykehus
Det forebyggende og helsefremmende arbeidet vil få et betydelig 
løft dersom det ble lagt bedre til rette til for implementering av hel-
sefremmende verdier, strategier og standarder i spesialisthelsetjenes-
ten. Dette var også bakgrunnen for at Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) i 1993 etablerte nettverket Health Promoting Hospitals. 
Konseptet utfordrer sykehusene til en tenkning der helse som felles 
verdi står i fokus, i motsetning til en tradisjonell behandlingstilnær-
ming med sykdom i sentrum. I 2007 ble det besluttet at også andre 
helsetjenester kunne søke om medlemskap, og nettverket tok da 
navnet Health Promoting Hospitals and Health Services, men be-
holdt forkortelsen HPH. I 1998 ble et tilsvarende nettverk etablert 
i Norge med tilnavnet Norske Helsefremmende Sykehus. I 2012 
ble det utvidet til Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og 
helsetjenester i tråd med det internasjonale navnet. Metodikken 
utviklet gjennom helsefremmende sykehus (HPH) er et godt ek-
sempel på hvordan sykehusene kan jobbe mer systematisk med 
forebyggende og helsefremmende arbeid (Se også boks 25 Norsk 
nettverk for helsefremmende arbeid – Strategi 2009–2012).

Legeforeningen mener:
•	 Norske	sykehus	må	styrke	sin	kompetanse	og	veiledning	på	

kosthold	og	fysisk	aktivitet
•	 For	å	øke	pasienters	mestringsevne	og	rehabilitering	må	det	

satser	mer	på	Lærings-	og	mestringssentre
•	 Health	Promotion	Hospitals	har	et	stort	potensial	i	retning	

av	å	øke	helsefremming	og	folkehelsefokus	på	helseforeta-
kene.	Alle	sykehus	i	landet	bør	slutte	seg	til	HPH

I dag er det først og fremst utviklet rutiner for oppfølging av 
røyk ende pasienter og hjertepasienter. Vi vet at også at kardiolo-
ger har stort potensial for påvirkning av hjertepasienters leveva-
ner. Et tilbud om røykeslutt i form av veiledning, medikamenter 
og oppfølging burde derfor finnes i alle norske sykehus.

Det er ikke tilstrekkelig med individuelle råd bare én gang i for-
bindelse med en sykehusinnleggelse eller en konsultasjon. Det 
viktigste er en eller annen form for systematisk oppfølging av pa-
sienten159. For eksempel bør alle sykehus gi et tilbud til pasienter 
og ansatte om hjelp til røykeslutt i form av 6–8 ukers røyke-
avvenningskurs. Opplegget bør være standardisert etter vanlige 
faglige retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet.

Langvarig oppfølging av røykende pasienter etter utskriving 
skjer best ved tilbud om poliklinisk konsultasjon eller telefonisk 
kontakt av sykepleier som har hatt samtaler med pasienten un-
der innleggelsen, men kan ellers skje gjennom røyketelefonen, 
frisklivssentraler eller ved fastlegekontoret. Det er avdelingens 
ansvar å ordne pasienten et tilbud om videre oppfølging ved ut-
skriving fra sykehuset.

Potensialet for tilpasset veiledning og oppfølging av pasienter er 
kanskje særlig stort innen kosthold og fysisk aktivitet. Legefore-
ningen mener det må utvikles mer systematiske rutiner for opp-
følging av ernæring og fysisk inaktivitet på sykehusene. Mange 
har kroniske og sammensatte lidelser og har behov for kompleks 
og individuelt tilpasset ernæringsbehandling. I behandlingen av 
diabetes, fedme er fysisk aktivitet og ernæring en naturlig del av 
behandlingen, og dette bør forankres tydeligere i foretakenes 
sørge for ansvar.

Boks 23 «Aktive unge til Ungdoms-OL». Barneavdelin-
gen Lillehammer sykehus har hatt stort fokus på arbeidet 
med forebygging av overvekt hos barn og unge gjennom 
flere år. Avdelingen har nå tatt initiativet til et forprosjekt 
og vil bruke tiden frem mot Ungdoms-OL (og deretter 
videre i varig form) på en bred folkehelsesatsing i fylke-
ne Oppland og Hedmark, foreløpig kalt «Aktive unge til 
Ungdoms-OL». Prosjektet tar sikte på å etablere en time 
obligatorisk fysisk aktivitet i alle skoletrinn i grunnskole 
og videregående opplæring. Prosjektet har fått forprosjekt-
midler fra Sykehuset Innlandet og Oppland fylkeskom-
mune, og med oppstart av tiltaket fra skoleåret 2013/2014. 
Prosjektet legger opp til en grundig dokumentasjon av for-
ventede effekter av tiltaket, med fokus på tre hovedområ-
der: fysisk helse, psykisk helse og skolemiljø/læring, og har 
potensiale til å fungere som en nasjonal pilot i en region 
som utgjør ca. 1/10 av Norges befolkning. 

Kilde: Barneavdelingen Lillehammer sykehus, april 2012

Boks 24 Lærings- og mestringssentre (LMS) 
Et Lærings- og mestringssenter er en møteplass for helseper-
sonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. LMS 
arbeider for at pasienter og pårørende skal få informasjon, 
kunnskap og bistand for å håndtere langvarig sykdom og 
helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få ut-
videt innsikt om egen situasjon, bli styrket i sin mestring 
om hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser. Det 
sentrale folkehelseperspektivet er «enpowerment», at pasien-
ter blir i stand til å definere og finne sine egne problemer og 
løsninger (Jfr. kapittel 2.3.). Lærings og mestringssentrene 
utgjør en god møteplass og metodikk for å drive folkehel-
searbeid i tilknytning til spesialisthelsetjenesten160.
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Boks 25 Norsk nettverk for helsefremmende arbeid - Strategi 2009-2012
Visjon: Bedret folkehelse gjennom forebyggende og helsefremmende aktivitet.
Mål: Medlemmene i nettverket (se nedenfor) skal innarbeide verdier, strategier og standarder for forebyggende og helsefrem-
mende arbeid på alle nivåer i helsetjenesten.

Delmål 1: Øke og spre kunnskap om hvorfor det er viktig å arbeide forebyggende og helsefremmende. Dokumentere både 
medisinske og samfunnsmessige konesekvenser.
Eks tiltak. Påvirke politiske beslutningstagere til å vektlegge helseforetaks rolle i forebyggende og helsefremmende arbeid.

Delmål 2: Bevisstgjøre ledere på alle nivåer om betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid.
Eks tiltak. Hvert av medlemmene skal ha helsefremmende og forebyggende arbeid på dagsorden en gang i halvåret på 1 og 2 
ledernivå, og årlig også i styret.

Delmål 3: Sette i gang forskningsbasert intervensjon på mist ett område.
Eks tiltak. Bidra til at alle medlemsforetak når nasjonale mål om å redusere varighet av ubehandlet psykose. Ha fagseminar om 
tidlig intervensjon ved psykoser.

Delmål 4: Sette i gang samhandlingstiltak med fokus på tidlig intervensjon og forebygging på minimum ett område sammen 
med lokale og regionale partnere.
Eks tiltak. Medlemssykehus med god praksis ved behandling av sykelig overvekt inviterer nettverkets medlemmer til fagseminar 
om tema.

Medlemmer i nettverket Akershus universitetssykehus, Akershus fylkeskommune Helse, Høgskolen i Akershus, Lovisenberg 
Diakonale sykehus, Nakmi Rogaland A-senter, St. Olavs hospital, Stavanger universitetssykehus, Sørlandet sykehus 

Kilde: Norsk nettverk for helsefremmede arbeid

Boks 26 «Sørlandet sykehus HF kan velge å være i front»162

Ifølge Sørlandet sykehus HF er det et stort uutnyttet potensiale i å optimalisere livsstilstiltak hos pasienter på sykehus. 1. januar 
2006 etablerte medisinsk avdeling i Kristiansand «Seksjon for forebyggende medisin». De mener at det å legge til rette for varige 
livsstilsendringer hos pasientene vil bidra til positive behandlingsresultater i form av færre komplikasjoner og for tidlig død.

En av hjørnesteinene i seksjonen er lungemedisinske dagsenter som driver astmaskole og KOLS rehabilitering både poliklinisk 
og ved innleggelse. Effekten av opplæring om astma og KOLS er godt dokumentert gjennom et doktorgradsarbeid gjort av 
seksjonsoverlege Frode Gallefoss. Et annet viktig element i seksjonen er overvektsprosjekt med intervensjon overfor dem med 
overvekt og risiko for diabetes og metabolsk syndrom.

Det tredje elementet i seksjonens arbeid er individuell røykeavvenning etter hjerteinfarkt. Her viste det seg at enkel, sykepleier-
basert individuell røykeavvenning bidro til at 20 % flere ble røykfrie.

Kilde: Sørlandet sykehus HF
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4.5  Helsetjenesten kan bidra til å redusere 
sosiale helseforskjeller

Den britiske legen Julian Tudor Hart presenterte allerede i 1971 
teorien om at det finnes en omvendt sammenheng mellom be-
hov for og bruk av helsetjenester164. De som trengte helsetjenes-
ter mest, var de som fikk minst. I teorien betyr dette at møn-
steret i bruken av helsetjenester kan forsterke de ulikheter som 
allerede finnes.

Helsetjenesten i Norge spiller en viktig rolle i den sosiale for-
delingen av helse, sykdom og død. Som ledd i politiske pro-
sesser for større sosial rettferdighet, har vi her til lands utviklet 
et helsesystem som bygger på et ideal om at alle innbyggere 
skal ha tilgang til en likeverdig helsetjeneste, uavhengig av bo-
sted og betalingsevne 1999165. Dette er ikke alltid tilfellet. 
Ifølge Kunnskapssenteret166 ser det ut til at kontakten med spe-
sialisthelsetjenesten er høyere blant dem med høyere utdanning, 
selv om sykeligheten er høyere hos dem med lavere utdanning. 
En annen norsk studie viser at personer med utdanning på ho-
vedfagsnivå kan forvente å leve halvannet år lenger etter en kreft-
diagnose enn personer med utdanning på grunnskolenivå, selv 
når det tas hensyn til faktorer som stadium ved diagnosetids-
punktet, krefttype og aldersforskjeller167.

Alle helseforetak har et ansvar for at informasjon om behand-
lingsilbud og behandlingskjeden gjøres tilgjengelig og er forståe-
lig for alle lag av befolkningen. I kommunikasjon med pasien-
tene må helsepersonell også være bevisst på at pasienter har ulike 
forutsetninger for å forstå og tilegne seg kunnskap om rettig-
heter og behandlingstilbud. Kunnskap om sosial ulikhet i helse 
og ulik bruk av spesialisthelsetjenester bør ligge til grunn for 
planlegging av tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Kunnskap om 
befolkningen i opptaksområdet, herunder levekår, utdannings-
nivå og sykdomsforekomst, må også legges til grunn når tilbudet 
i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten planlegges.

Legeforeningen mener:
•	 Helsepersonell	må	ha	et	bevisst	forhold	til	at	pasienter	har	

varierende	kunnskap	om	hvordan	man	tar	seg	fram	i	
helsetjenesten

•	 Vi	trenger	mer	kunnskap	om	sammenhengen	mellom	sosi-
ale	helseforskjeller	og	bruk	av	helsetjenester

4.5.1	 Utsatte	grupper	må	skjermes	for	egenandel
Sykdom rammer ofte skjevt, mennesker med dårligst øko-
nomi har i alminnelighet mest helseplager. Egenandeler ram-
mer dermed de med svak betalingsevne hardest. For ungdom, 
minstepensjonister, rusmiddelbrukere og personer med kronisk 
sykdom kan egenandelene føre til at terskelen for å søke lege-
hjelp blir for høy. I et prioriteringsperspektiv vil Legeforeningen 
advare mot at konsultasjon hos allmennlege belegges med økte 
egenandeler. Hvis egenandeler avskjærer muligheten til konsul-
tasjon hos fastlegen, vil ikke pasienten få presentert problemet, 
og prioritering etter behov for videre tiltak i helsetjenesten blir 
umulig. Egenandelsbetaling må derfor begrenses i størst mulig 
grad168.

4.4  Bedre samhandling mellom primærhel-
setjenesten og spesialisthelsetjenesten

Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten gjør at kunn-
skapsgrunnlaget for et godt forebyggende arbeid blir best mulig. 
Målet må være økt oppmerksomhet om arenaer der spesialist- og 
primærhelsetjenesten kan utveksle kompetanse. Samhandlings-
reformen medfører også et stort behov for erfaringsoverføring 
mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Den 
sammensatte kompetansen som kan komme ut av et slikt sam-
arbeid, vil kunne utnyttes for å sette i gang bredt anlagte, helse-
fremmende tiltak for befolkningen i de aktuelle helseforetakenes 
nedslagsfelt163. Det vises før øvrig til modell i kapittel 5.

En viktig forutsetning for bedre samhandling mellom primær- 
og spesialisthelsetjenesten er økt satsning på oppdaterte og bru-
kervennlige IKT-systemer. Uten IKT- systemer som snakker 
sammen, er det umulig for helsepersonell å få rask tilgang til 
helseopplysninger innenfor alle deler av helsetjenesten. Det fin-
nes fremdeles eksempler på at sending og mottak av meldin-
ger ikke fungerer og havner hos feil mottaker. Legeforeningen 
mener den viktigste samhandlingssatsningen er å etablere gode 
IKT-systemer som kommuniserer på tvers.

I den direkte kommunikasjonen mellom pasient, fastlege og sy-
kehuslege bør informasjon og råd om forebyggende tiltak bli en 
naturlig del av informasjonsflyten og eksplisitt uttrykkes i epi-
kriser og notater. Pasienter må i større grad bevisstgjøres og selv 
dokumentere forebyggende tiltak som omfanget av fysisk aktivi-
tet, vekt, røykevane mv. Helsepersonell må også engasjeres mer 
lokalt i kampanjer, virksomhet i pasientorganisasjoner o.lign. 
Ulike kampanjedager om forebyggbare sykdommer bør bli en 
naturlig del av helsetjenestens virksomhet.

Videre mener Legeforeningen det er et stort potensial for syk-
domsforebygging og helsefremming i datamaterialet fra spesia-
listhelsetjenesten, f.eks. i det skadeforebyggende arbeid som er 
en del av Norsk pasientregister. Data om hvem som skades og 
hvordan dette skjer gir viktig kunnskap for å kunne sette inn 
målrettet og effektiv innsats for å redusere ulykker i lokalmiljø-
ene. Primær-, sekundær- og tertiærforebygging glir over i hver-
andre. Det er ikke slik at primærforebygging er kommunenes 
ansvar og at spesialisthelsetjenesten kun skal befatte seg med 
sekundær og tertiærforebygging. Vi kommer lengst med et in-
teraktivt samarbeid der alle bidrar til pasientenes beste.

Legeforeningen mener:
•	 Pasienter	og	brukere	må	sikres	sammenhengende	tjenester,	

også	hva	gjelder	forebygging
•	 Samarbeid	på	tvers	av	primærhelsetjenesten	og	spesialisthel-

setjenesten	vil	gi	et	bedre	forebyggingstilbud	til	pasientene
•	 Økt	satsing	på	IKT-systemer	vil	styrke	samarbeidet	mellom	

alle	nivåer	i	helsetjenesten
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Fastlegen bør være lett tilgjengelig for sårbar ungdom i mange si-
tuasjoner. Som eksempel nevnes prevensjonsveiledning, psykisk 
lidelse, overgrep og skader. Legeforeningen erfarer ofte at egen-
andeler er en terskel som hindrer at grupper som trenger hjelp i 
slike situasjoner søker lege.

Legeforeningen mener:
•	 For	å	styrke	fastlegens	mulighet	for	tidlig	intervensjon,	må	

egenandeler	for	pasienter	i	aldersgruppen	opp	til	20	år	
fjernes	
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55. Gode forebyggende arenaer

dette er først og fremst at barna synes skoleveien er skummel, 
eller at foreldre engster seg for barnas skolevei. Mange skoler 
har også gode utearealer som kan brukes av barna på fritiden, og 
ofte er organiserte fritidsaktiviteter lagt til skoleanlegget. Dette 
innebærer at trygge skoleveier har stor verdi for nærmiljøet, også 
utover selve skolesituasjonen. Skoleveien må derfor tilrettelegges 
for å sikre at flest mulig kan gå og sykle til og fra skolen.

De nye planprosessene i kommunene kan også brukes som en syste-
matisk sjekkliste; Drøfter planene omfanget av inntektssvake grup-
per, inkludert barn som leve runder krevende sosioøkonomiske for-
hold? Er medvirkningsansvaret i plan – og bygningsloven ivaretatt 
(frivillig sektor, mental helse, eldreråd osv.)? Er de lovpålagte helse-, 
sosial- og barnevernstjenester godt nok ivaretatt? Er det effektive 
modeller for organisering av folkehelsearbeidet i kommunen?

Legeforeningen mener:
•	 Data	fra	nasjonale	registre	som	kan	benyttes	i	kommunal-

planlegging	må	gjøres	tilgjengelige	for	kommunene
•	 Kommunene	må	prioritere	folkehelse	i	sin	

samfunnsplanlegging
•	 Det	må	legges	klare	mål	for	utjevning	av	sosiale	helsefor-

skjeller	i	planarbeidet

5.2.1.	 		Behov	for	videreutvikling	av	
folkehelsearbeidet	i	kommunene

Mange kommuner har ikke tilstrekkelig med kompetanse eller 
ressurser til å imøtekomme forventningene om en opptrapping 
av forebyggende og helsefremmende arbeid173. Legeforeningen 
mener det er et stort potensial for nytenkning rundt organise-
ring av folkehelsarbeidet i kommunene. Et godt eksempel er en 
modell Johan Torper og Anne Karen Jenum har utviklet. Model-
len bygger på erfaringer fra nyskapende folkehelsearbeid i Gro-
ruddalen i Oslo gjennom 15–20 år. Modellen bygger på at man 
i samarbeid med brukeren først øker mestringsopplevelse på et 
definert område, for deretter senere å arbeide målbevisst mot 
endring på andre livsarenaer. Å bedre brukernes fysisk aktivitet 
vil, som første steg, gi mer overskudd og bedre helse. Men det vil 
også kunne være et springbrett for økt yrkesdeltagelse. Da kan 
også levekår forbedres og de sosiale helseforskjellene vil kunne 
påvirkes.

«Det har lenge vært kjent at det ikke er mulig å utrede 
forebygging uten i stor grad å se på det ansvar og de 
oppgaver som ligger utenfor helse- og sosialsektoren, men 
som ikke desto mindre har betydning for folks helse og 
velvære. Ja faktisk er det slik at mye av det positive, det 
som skal gjøre at vi får det enda bedre, må skje utenfor 
vår egen sektor. Problemet er imidlertid hvordan en 
skal få til dette samarbeidet».

Flere gode leveår for alle. Forebyggingsstrategier169.

5.1.  God alene – bedre sammen  
(samarbeid på tvers av sektorer)

En samordning av innsatsen og tydeliggjøring av ansvaret for 
folkehelse i alle samfunnssektorer er viktig for å tilrettelegge for 
et aktivitetsstimulerende samfunn og forebygge sykdom relatert 
til inaktivitet og overvekt. Dette arbeidet ble påbegynt som en 
oppfølging av stortingsmeldingen fra 2007 om sosiale helsefor-
skjeller 170. Legeforeningen mener det fremdeles er et stort po-
tensial for å bedre folkehelsen gjennom nasjonale tverrpolitiske 
tiltak. Det har i mange år vært bred politisk enighet om dette, og 
det er nå på tide at de fagre ord avløses av handling. De nye lo-
vene, helse og omsorgsloven for kommunene og folkehelseloven, 
må ikke bli intensjonslover. De må følges opp med handlings-
planer og tilstrekkelige midler.

Legeforeningen mener:
•	 Å	gjennomføre	folkehelsetiltak	som	et	spleiselag,	der	alle	

sektorer	deler	på	utgiftene,	vil	gi	tydelig	signal	om	at	ansva-
ret	for	god	folkehelse	tilligger	alle	sektorer

5.2. Helse i plan – helse i alt vi gjør
Helse skapes der folk oppholder seg til daglig. Kommunale opp-
gaver som barnehager, skoler, samferdsel og kultur legger grunn-
laget for helse, trivsel og mestring. Dette understrekes også i den 
nye folkehelseloven, som gir kommuner og fylkeskommuner 
et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Den forplikter 
kommunene til å ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyg-
gere, og at dette må ligge til grunn i planlegging etter plan- og 
bygningsloven og for alle nye folkehelsetiltak.

Legeforeningen mener det er nødvendig å utvikle tilbud i kom-
munene som gir befolkningen bedre muligheter til å ta vare på 
egen helse. Gode planprosesser i lokalsamfunn kan bidra til å 
styrke det helsefremmende arbeidet, for eksempel ved å tilrette-
legge for grøntarealer og hverdagsaktivitet som sykling og gange. 
I Oslo har grøntområder tilsvarende mer enn 600 fotballbaner 
blitt borte over en periode på 12 år171. Det er også viktig at barn 
og unge kan gå og sykle til og fra skolen. Dette er langt fra tilfel-
let i dag. Undersøkelsen «Barns reiser til skolen», viser at 40 % 
av alle barn i barneskolen blir skysset til skolen172. Årsakene til 
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interkommunalt samarbeid. Modellen kan også implementeres 
gradvis, med oppstart på de områder som lokalt anses viktigst. 
Den antas å kunne ha et betydelig potensial, men det er vik-
tig at den får tilstrekkelig ressurser til å bli utprøvd og evaluert 
grundig.

Figur 9: Illustrasjon av folkehelsehuset. Kilde: Jenum og Torper 2011

I tillegg til bedring av helse gjennom påvirkning av livsstilsyk-
dommer, er det et langsiktig mål å bidra til bedring av levekår og 
arbeidslivsdeltakelse. Dette vil i sin tur gi familier bedre inntekt 
og helse. Det bør spesielt legges vekt på at sykemeldte i tidlig fase 
kan benytte tilbudet ved et slikt folkehelsehus.

For å kunne kombinere individuell motivering/målformulering 
og gruppestøtte på en god måte, trengs det utvikling av ulike 
verktøy til lokal bruk. I dag tilbyr en lang rekke kommuner et 
standardisert kurs i depresjonsmestring, blant annet i regi av 
kommunenes psykiske helseteam og lokale NAV-kontor. Slike 
kurs hører naturlig hjemme som en del av denne modellen175. I 
disse kursene lærer deltakerne en kognitiv forståelsesmodell og 
tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og 
handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker uønsket 
adferd/nedstemthet/depresjon. Kursene er lagt opp som gruppe-
undervisning over et visst antall uker og er evaluert som gode176. 
Det samme gjelder lærings- og mestringssentrenes kurs for pa-
sienter med kroniske sykdommer. Disse bør i langt større grad 
foregå i lokalmiljøene der folk bor, i stedet for i sykehus, for å nå 
dem som trenger det mest. Men spesialisthelsetjenesten må ha 
ansvar for opplæring og eventuelt organisering av de lokale kur-
sene, i alle fall inntil kommunene er klare til å overta ansvaret.

Målsetting med kultursensitiv modell for folkehelsearbeid 
er:
•	 Å	konkretisere	folkehelsearbeidet	i	kommunene	basert	på	en	

oppdatert	forståelse	av	de	sosiale	determinanter	for	helse
•	 Å	samordne	det	fragmenterte	arbeidet	som	nå	pågår	for	å	

hindre	«brudd»	mellom	gode	enkelttiltak
•	 Å	fange	opp	de	store	folkehelseutfordringene	(overvekt,	fy-

sisk	inaktivitet,	diabetes,	lettere	psykiske	lidelser	mfl.)
•	 Å	ha	fokus	også	på	etniske	minoritetsgruppers	behov

Figur 7: Stovnermodellen. Kilde: Jenum og Torper 2011

Modellen forutsetter aktive bidrag fra flere samarbeidspartnere 
lokalt og i spesialisthelsetjenesten Den legger også opp til bedre 
samordning av det helsefremmende arbeidet. Modellen ble utvi-
klet primært for å møte utfordringene i det multikulturelle Nor-
ge, og kan ses på som en videreutvikling av konseptet for 
«Frisklivssentraler»174. Tilnærmingen tar imidlertid også på alvor 
en mye bredere forståelse av helse, av behov for motivering og 
egenmestring, som Legeforeningen legger til grunn i denne sta-
tusrapporten.

Figur 8. Kilde: Jenum og Torper 2011

Modellen krever beskjedne ekstraressurser. Hensikten er å skape 
bedre forløp for den enkelte gjennom et tett samarbeid mellom 
fastleger, ulike kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, 
NAV, frivillige organisasjoner og næringslivet. Legeforeningen 
mener fleksibiliteten i modellen gjør den særlig interessant for 
å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kom-
munene. Den kan brukes i enkeltkommuner eller som del av et 
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5.2.3.	 	Økt	kunnskap	om	forebygging		
i	kommuneledelsen

Kommunehelsetjenesten har mulighet for å identifisere både ri-
sikofaktorer og helseproblemer på et tidlig stadium i sykdoms-
forløpene. En godt utbygd primærhelsetjeneste vil gi mulighet 
for tidlig intervensjon, og til en viss grad forhindre at tidlige 
symptomer utvikler seg til mer alvorlige lidelser. Den samfunns-
medisinske kompetansen er i mange kommuner bygget ned 
gjennom mange år. Allmennmedisin og samfunnsmedisin hen-
ger tett sammen. Alle fastlegene bør ha et samfunnsmedisinsk 
perspektiv på helhetsansvaret for pasienter på sin liste og på for-
holdet mellom grupperettet og individrettet forebygging.

Her til lands har det i mange år vært tradisjon for kombinerte 
allmenn- og samfunnsmedisinske stillinger. Dette er en rolle-
kombinasjon som fortsatt er utbredt i småkommuner, men som 
i større kommuner og byer er blitt mindre vanlig. Kombinerte 
funksjoner er verdifulle fordi pasientkontakt og nærhet til be-
folkningen gir kombilegen en unik bakgrunn for systemarbeid 
i offentlig forvaltning. Ordningen med noen kombileger i hver 
kommune bør derfor videreutvikles.

I dag ser vi at oppfølging av utsatte grupper mange ganger ikke 
fungerer optimalt. Dette skyldes ofte manglende samarbeid, ko-
ordinering og informasjonsutveksling mellom de kommunale 
tjenestene, eksempelvis i oppfølging av barn og unge. Imple-
mentering av gode samhandlingsrutiner er et ledelsesansvar. Le-
geforeningen er opptatt av en sterkere organisatorisk forankring 
av det forebyggende arbeidet i kommunene. Det er avgjørende 
for denne forankringen at kommuneoverlegen må tilbake i kom-
muneledelsen og ha et sterkere system- og koordineringsansvar i 
kommunene. Dette er viktig for å sikre helsefaglige vurderinger 
på ledelsesnivå i avgjørelser som skal tas også utenfor kommu-
nens helsesektor. I dag er kommuneoverlegen medisinsk-faglig 
rådgiver, ofte i uavklart ansvarslinje og i for små stillingsbrøker.

Legeforeningen mener:
•	 Kommuneoverlegen	må	inn	i	kommuneledelsen	for	å	sikre	

en	bedre	forankring	av	lokale	folkehelsetiltak
•	 Kommuneoverlegefunksjonen	bør	styrkes	og	få	et	klart	sys-

temansvar	i	forebyggende	tjenester	for	barn,	unge	og	voksne
•	 Det	er	behov	for	flere	kommunalt	ansatte	leger
•	 Det	må	legges	bedre	til	rette	for	samarbeid	mellom	fastleger	

og	kommunale	samfunnsmedisinere

•	 Å	være	fleksibel	i	forhold	til	lokale	behov	mht.	prioritering	
og	gradvis	oppbygging

•	 Å	foreta	kostnadseffektiv	prioritering	av	helsefremmende	og	
forebyggende	arbeid

Legeforeningen mener:
•	 Det	må	videreutvikles	flere	modeller	for	forebyggende	og	

helsefremmende	arbeid,	enten	i	alle	kommuner,	eller	ved	
interkommunalt	samarbeid

•	 Slike	modeller	kan	bestå	av	deltakere	fra	primærhelsetjenes-
ten,	sykehus	og	fra	relevante	fagmiljø	fra	universiteter,	høg-
skoler	og	frivillige	organisasjoner

5.2.2.	Treffsikre	finansieringsordninger
Kommunens plikter og økonomi er klar i den nye helse- og om-
sorgsloven. Mens den gamle kommunehelsetjenesteloven la opp-
gavene direkte til helsetjenesten, er ansvaret nå løftet til hele kom-
munen. Det nye prinsippet, å fremme folkehelse i alle samfunns-
sektorer, gjelder nå også i kommunene («helse i alt vi gjør»).

Legeforeningen mener prinsippet om at kommunene skal ta 
større del i folkehelsearbeidet, er både riktig og viktig. Vi vil 
imidlertid peke på at det fremdeles er knyttet stor usikkerhet til 
om kommunenene vil ha mulighet til å prioritere forebyggende 
og helsefremmende arbeid. Intensjonene er gode, men det følger 
ikke med tilstrekkelig midler. Denne bekymringen bekreftes av 
en undersøkelse gjennomført i landets kommuner. Her svarte 77 
prosent at den største utfordringen med samhandlingsreformen 
er økonomisk rom til å prioritere forebygging177.

Som støtte til kommuners og fylkeskommuners arbeid med å 
identifisere sine folkehelseutfordringer, skal Nasjonalt folkehel-
seinstitutt tilgjengeliggjøre opplysninger om helsetilstand og på-
virkningsfaktorer fra nasjonale registre. Legeforeningen mener 
det må utvikles økonomiske fordelingsnøkler som står i samsvar 
med folkehelseprofilene i kommunene. Det er et mål at befolk-
ningen gis gode forebyggende helsetjenester, uavhengig av kom-
munetilhørighet.

I dag er det betydelige forskjeller mellom kommunene i hva som 
finnes av helse- og omsorgstjenester. I denne sammenhengen 
står finansieringsordningene helt sentralt. Legeforeningen vil 
peke på at kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser 
kan fungere stikk i strid med målet om å redusere sosiale hel-
seforskjeller. Med alder som eneste kriterium for fordeling av 
statlige midler, straffes de kommunene som har lavest forventet 
levealder. Det fører til en paradoksal fordeling hvor de kom-
munene som trenger forebyggende tiltak mest, vil få minst til å 
gjennomføre dem.

Legeforeningen mener:
•	 Uansett	kommunetilhørighet,	må	befolkningen	tilbys	gode	

forebyggende	helsetjenester
•	 Det	må	følges	med	midler	til	kommunens	nye	lovpålagte	

folkehelseoppgaver
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helseplager. De som blir mobbet har også økt risiko for å bli 
deprimerte og utvikle et dårlig selvbilde182.

Mestring er det ordet som best beskriver det positive selvbildet 
som vi ønsker alle skal få i løpet av skoletiden. Følelse av støtte 
fra foreldre, lærere og medelever er også forbundet med høy-
ere grad av tilfredshet med livet. Elever som synes skolearbeidet 
er belastende, og som mener at foreldre og lærere utsetter dem 
for høyt forventningspress over tid, rapporterer flere psykiske og 
fysiske helseplager. Når barn og unge føler støtte fra foreldre og 
lærere til å klare seg på skolen, og føler at medelever er aksepte-
rende, reduseres etter hvert nivået av selvopplevde helseplager. 
Legeforeningen mener det er viktig at skolen hjelper alle barn 
til å oppleve mestring i løpet av skoleårene. De som ikke lykkes 
i teorifag, har et særlig behov for å finne alternative arenaer der 
deres innsats kan være verdifull. Alternative opplæringsmetoder 
i tradisjonelle skolefag – sammen med bevisst og god satsing på 
«alternative fag» – trengs for å nå dette målet.

Legeforeningen mener:
•	 Skolen	må	hjelpe	alle	elever	til	å	finne	noe	de	mestrer	i	løpet	

av	skoleårene
•	 Skolene	må	samarbeide	tett	med	helsestasjoner	og	

skolehelsetjenesten
•	 Skolen	må	styrke	oppfølging	og	tilrettelegging	for	barn	med	

lærevansker	og	kroniske	sykdommer

5.4.1	 Frafall	i	skolen	må	forebygges
Utdanning i seg selv bidrar til bedre helse, muligheter til å del-
ta fullt ut i samfunnet og til å skape engasjerte borgere. Unge 
som dropper ut av skolen deltar mindre i samfunnslivet og har 
større risiko for arbeidsledighet, fattigdom og sosial utstøting. 
Bekjempelse av skolefrafall er derfor et svært viktig forebyggings-
tiltak. Norge har et høyere frafall i skolen enn gjennomsnittet i 
Europa. En tredjedel av årskullene fra videregående skole har 
de siste femten årene droppet ut eller strøket. Det er særlig på 
yrkesfaglige programmene Norge har store utfordringer183. En 
kartlegging av elever ved yrkesfag i Hordaland i 2011 viser også 
en dobling av elever som ikke får vitnemål fordi de dropper gym. 
Den drastiske utviklingen har skjedd på bare to år. Dette er et 
kraftig signal om at skolene må gis bedre rammevilkår for tilret-
telegging av fysisk aktivitet, slik at alle blir med, uavhengig av 
ferdighetsnivå. Elevene som faller fra kroppsøvingsfaget, er som 
oftest de som trenger det mest.

I dag er det over 90 000 grunnskoleelever i Norge det man kaller 
«svake lesere». Det vil si at ferdighetene til 15 % av skolebarna 
er så dårlige at de strever med å klare seg på skolen, og vil kunne 
slite i videre utdanning og jobb. Fire av fem lesesvake elever kan 
bli kvitt problemene sine hvis de får hjelp i løpet av de første sko-
leårene184. Gis hjelpen senere, er utsiktene betydelig dårligere, og 
flere risikerer å falle fra utdanningsløpet.

Legeforeningen mener:
•	 Frafall	fra	utdanning	skaper	sosiale	helseforskjeller	og	må	

motarbeides

5.3  Kvalitet i barnehager gir bedre 
forebygging

Barnehagen er ofte barns første møte med et annet miljø enn 
hjemmet. Barnehagen skal sikre trivsel og gode psykososiale for-
hold for barna i deres nye hverdag178. Personalets faglig og per-
sonlige kompetanse er barnehagenes viktigste ressurs, og barne-
hager med kvalifisert personalet holder høyere kvalitet. En rekke 
undersøkelser viser positive sammenhenger mellom barnehager 
av høy kvalitet og utvikling av tankesett, følelser og sosiale evner 
hos små barn. Særlig har virkningene vist seg positive på barn 
som vokser opp i familier med svak økonomi og lav utdanning 
hos foreldrene. Internasjonale undersøkelser viser at barnehager 
av høy kvalitet kan kompensere for, og beskytte barn mot risi-
kofaktorer som fattigdom, rusmiddelmisbruk og familieoppløs-
ning. Samtidig viser en fersk undersøkelse at Norge er eneste 
OECD-land som verken har 50 % barnehagepedagoger eller 
80 % ansatte med barnehagefaglig kompetanse. Å øke denne 
andelen er et viktig tiltak for å løfte kvaliteten på norske barne-
hager og bedre små barns helse.

Alle barn bør ha mulighet til å delta i et inkluderende felles-
skap. Undersøkelser viser at pris og lav inntekt hos foreldrene 
er de vanligste grunnene til at barn ikke går i barnehage179. 
Barn i risikogrupper (foreldre med lav inntekt, aleneforsørgere, 
innvandrere osv.) vil ha bedre mulighet til å lykkes i utdan-
ningssystemet dersom de hadde gått i barnehage. Legeforenin-
gen mener det er viktig at kommunene tilbyr barnefamilier 
med lav betalingsevne reduksjon eller fritak for betaling av 
barnehageplass.

Måltidene i barnehagen utgjør en betydelig del av barns daglige 
kosthold. Gode matvaner dannes tidlig, og det er derfor viktig 
at barnehageansatte får opplæring i betydningen av et sunt kost-
hold. Gjentatt eksponering for sunn mat tidlig i barndommen 
vil også gjøre det enklere for barn å danne oppfatning om at 
sunn mat er god mat180 181.

Legeforeningen mener:
•	 Barnehagene	må	tilrettelegges	for	et	godt	psykososialt	miljø,	

allsidig	fysisk	aktivitet	og	sunn	ernæring
•	 Andelen	barnehagepedagoger	i	norske	barnehager	må	økes
•	 Når	full	barnehagedekning	er	oppnådd,	må	det	være	et	na-

sjonalt	mål	at	flest	mulig	barn	faktisk	går	i	barnehage	–	se-
nest	fra	3-års	alder

5.4  Skolen – en arena for mestring  
og god helse

Skolemiljøet er viktig for å skape god helse og livskvalitet hos 
barn og unge. I opplæringsloven heter det at «Alle elever i grunn-
skoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremmer helse, trivsel og læring». Dessverre er det mange 
elever som ikke får den oppfølgingen de trenger, mangler et sosi-
alt nettverk og/eller utsettes for mobbing. Flere undersøkelser vi-
ser at det å oppleve skolemiljøet som belastende eller stressende, 
henger sammen med psykiske helseproblemer og selvopplevde 
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5.6  Forebygging på eldresenteret  
gir bedre alderdom

Mange eldre bor alene, og ikke så rent få opplever ensomhet og 
isolasjon. Undersøkelser har vist at én av ti over 67 år ikke har 
en eneste fortrolig venn, og at enda flere har lite kontakt med 
venner185. Opplevelse av ensomhet er en kjent risikofaktor for å 
utvikle depresjon og angst, som er de vanligste psykiske lidelsene 
blant eldre. Tiltak som innbyr til sosialt felleskap og trivsel har 
derfor en viktig forebyggende funksjon.

Eldresentrene er viktige sosiale møteplasser for mange eldre. Her 
tilbys en rekke aktiviteter, kulturopplevelser, kurs mv, samt til-
bud om fysisk aktivitet og hyggelige spisefellesskap, som også 
bidrar til å forbygge fall og underernæring. Mye tyder på at el-
dresentrene bidrar til å dempe presset på tyngre tjenester som 
dagsentrer, hjemmetjenester og sykehjem. Eldresentrene er der-
for god samfunnsøkonomi. Dessverre står eldresentrene ofte i 
fare for å bli salderingsposter i trange kommunale budsjetter. 
Legeforeningen mener eldresentre, og andre liknende tilbud, er 
et viktig forebyggende tiltak som bidrar til å gi flere eldre en 
bedre alderdom.

Legeforeningen mener:
•	 Flere	sosiale	møteplasser,	som	for	eksempel	eldresentre,	fore-

bygger	isolasjon	og	ensomhet,	og	er	viktig	for	å	sikre	eldre	
en	god	alderdom

•	 Eldresentrene	må	lovfestes	og	sikres	tilstrekkelige	rammer	til	
å	utvikle	sine	tilbud

•	 Eldresentrene	må	få	tilstrekkelige	rammer	til	å	utvikle	sine	
tilbud

•	 Det	må	iverksettes	en	nasjonal	plan	som	sikrer	oppfølging	
av	barns	leseferdigheter	fra	1.	skoletrinn

•	 Frafall	fra	kroppsøving	kan	svekke	elevenes	helse	på	både	
kort	og	lang	sikt

•	 Tilrettelagt	kroppsøving	er	en	viktig	forutsetning	for	at	alle	
barn,	uavhengig	av	funksjonsnivå,	kan	oppleve	mestring

5.5  Arbeidsplassen som arena for  
helse og trivsel

For de fleste av oss er arbeidsplassen ikke bare et levebrød, men 
en arena for faglig utvikling, sosial kontakt og opplevelse av å 
være til nytte. Arbeid er derfor en viktig forutsetning for god 
helse og livskvalitet. Motsatt har langvarig sykefravær og frafall 
fra arbeidslivet negative konsekvenser for helsen, og er også vik-
tige årsaker til fattigdom, som i seg selv bidrar til økt sykelighet 
og uhelse.

Det er arbeidsplassen en arbeidstaker sykmeldes fra og friskmel-
des til. Arbeidsplassen må derfor være hovedarenaen for arbeidet 
med å redusere sykefraværet og bedre inkluderingen i arbeidsli-
vet. Samarbeid og dialog mellom alle parter, herunder arbeidsgi-
vere, arbeidstakere, NAV, arbeidstilsynet og legene er nødvendig 
for at dette arbeidet skal kunne lykkes.

Det trengs arbeidsgivere og ledere som er opptatt av å skape gode 
og inkluderende arbeidsmiljøer, som sørger for god tilretteleg-
ging for arbeidstakere som trenger det – og som har gode rutiner 
for oppfølging av sykmeldte. Videre må arbeidstakere være kjent 
med sine forpliktelser ovenfor arbeidsplassen, og delta aktivt i 
tilretteleggingstiltak og dialogmøter. NAV må på sin side bidra 
med konstruktiv rådgivning (og ikke bare kontroll) i oppfølgin-
gen av både arbeidsgivere, arbeidstakere og sykmeldere. Sist men 
ikke minst trenger vi dyktige leger (sykmeldere) som gjør gode 
medisinske vurderinger av pasientenes arbeidsevne, og som har 
en «åpen dør» mot arbeidsplassene og NAV.

Gjeldende avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) (boks 27) har 
som mål å fremme aktivitet og nærvær på arbeidsplassen og re-
dusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Bedriftshelsetjenes-
ten er også en viktig part i det forebyggende og helsefremmende 
arbeidet gjennom å hindre at folk blir syke som følge av belast-
ninger på arbeidsplassen.

Legeforeningen mener:
•	 Høyt	sykefravær	og	frafall	fra	arbeidsliv	er	en	grunnleggende	

folkehelseutfordring
•	 Arbeidsplassen	må	være	hovedarenaen	i	arbeidet	for	å	redu-

sere	sykefraværet	og	bedre	inkluderingen	i	arbeidslivet
•	 Bedriftshelsetjenesten	må	brukes	aktivt	i	det	forebyggende	

og	helsefremmende	arbeidet

Boks 27 Avtalen om et inkluderende arbeidsliv- 
IA-avtalen
Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avta-
len) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidsli-
vet våren 2010 og gjelder foreløpig ut 2013. Gjennom 
avtalen arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et 
mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte ar-
beidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Avtalen er nr. 3 i 
rekken, og har følgende tre delmål: 
1. Redusere sykefraværet med 20 % 
(til 5,6 %)
2. Øke sysselsettingen av personer 
med redusert funksjonsevne
3. Forlenge yrkesaktiviteten med 
6 mnd. etter fylte 50 år
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