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Eit levande demokrati der alle 

er frie til å ytre seg, og der 

mangfald, skaparkraft og 

kreativitet er høgt verdsett. Eit 

inkluderande samfunn der 

kunst og kultur av ypparste 

kvalitet inspirerer, samlar og 

lærer oss om oss sjølv og 

omverda. 



Bærekraftig helseutvikling?





Samfunn og helse



Vi er kvitt de store dødsårsakene

• Pest

• Krig

• Sult

• men …

• Sosiale forskjeller

• Klimaendringer



Forskjeller i levealder mellom land



Strand et al. BMJ 2010

Sosial ulikhet i helse 

i Norge









Resultater

Insidensen av demens faller med 
13% per tiår i Europa og USA

Antall nye case



Uførhet i Norge (YLD)



SCL-5
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Konsekvenser av trendene for unge

• Stor økning i henvisninger til BUP

• Økt ressursbruk i skolene/PPT

• Økning i fastlege bruk for psykiske plager

• Økning i psykofarmakabruk

• Flere innleggelser med selvskading

• Økt NAV-avhengighet

• Økning i unge arbeidsuføre



Depresjonssymptomer, kvinner



Depresjonssymptomer, menn



Angstsymptomer, kvinner

1995-97      2006-08     2017-19



Angstsymptomer, menn



Dårlig livskvalitet, kvinner

1985-86       1995-97      2006-08     2017-19 

Før

Nå



Dårlig livskvalitet, menn

1985-86       1995-97      2006-08     2017-19 

Før

Nå



pADL
• Bevege seg rundt
• Toalett
• Vaske seg
• Bade, dusje
• Kle seg
• Legge seg, stå opp
• Spise

iADL
• Lage varm mat
• Lett husarbeid
• Tungt husarbeid
• Klesvask
• Regninger
• Ta medisinene
• Gå ut, handle
• Ta bussen

Stort behov 
for hjelp 
(daglig-24t) 

Noe behov 
for hjelp 
(<daglig-daglig) 



Kvinner                                                 Menn

NB! Upubliserte, preliminære data. Analyser utført av Bjørn Heine Strand ved FHI 



Helsetrender i Norge
Får det relativt bedre

Vinnerne

• Rike

• Eldre

• Menn

Får det relativt verre

Taperne

• Fattige

• Unge

• Kvinner



Hvorfor øker psykiske plager og andre 

stressrelaterte helseplager hos unge i Norge?

- Hypoteser



Slike tydelige helsetrendene i psykiske plager vi ser hos unge skyldes 
endringer i distale (bakenforliggende) årsaker



Helse-

plager

Individuell

sårbarhet og 

tilbøyelighet,

avhengighet

Bakgrunn
Historie: 

- Nyliberalismens tidsalder

- Globaliserte markeder

Politikk:

- Økonomisk vekst er målet

- Markedets usynlige hånd

- Minst mulig politikk

Økonomi:

- Økt kjøpekraft

- Økt økonomisk ulikhet

Kultur:

- Individualisme

- Egosentrisme

Distale årsaker Proximale årsaker

Levekår
- Globale overnasjonale

selskaper regjerer

- Et enormt kommersielt

trykk påvirker alle 

- Økende sosiale

forskjeller

- Markedet spiller bevisst

på menneskers sårbarhet

- Fet, søt, salt usunn mat 

og alkohol selges over alt 

24/7



Tidsånden, holdninger og normer

Før                                          Nå



Tidsånden, holdninger og normer

Før                                          Nå



Tidsånden, holdninger og normer

Før                                          Nå



• «Alle kan bli hva de vil, det er opp til dem selv»

• Valgfrihet dyrkes, velge skole, velge karriere, velge produkt

• Dyrking av konkurranse fremfor samhold

• Dyrking av idoler, vinnere, opportunister (Northug, Trump)

• Fokus på sosial status, ungdom som familiens status-bærer

• In å vise fram rikdom og vellykkethet

• Forbruk som status, bevisst sløsing 

• Latterliggjøring av svake (Thatcher, Trump) «svake mennesker»

• Økende økonomiske og sosiale forskjeller 

Tidsåndens stress - levekår



Per Fuggeli – prof. i sosialmedisin, UiO



Mulige årsaker unges psykiske plager - individnivå

• Sosiale medier stresser – mobbing, utestenging, søvndeprivasjon

• Prestasjonspress, mestringspress

• Større økonomiske forskjeller, flere føler seg mislykkede

• Stress knyttet til valgmuligheter

• Global klimatrussel og sosial uro i media stresser

• Endringer i familiestrukturer, flere har eneforeldre og steforeldre

• Flere overvektige, flere kroppslige mislykkede

?



Thomas Hylland Eriksen 

Kloden har feber fordi så mange 

av oss er drevet av grådighet.
Aftenposten

• Vi må skalere ned, senke tempoet og kjøle ned en 

overopphetet verden. Farvel til kong Kapitalocen

• Det er på tide å legge kapitalismen bak seg, om ikke av de 

samme grunnene som Marx. Men problemet er stadig at 

kapitalismen vet hva alt koster, men ikke hva noe er verdt



Vi trenger en ny kurs

men

Vi trenger også forskning 

på hva som bidrar til 

mindre stress og bedre liv 

og tiltak deretter



HUNT

Spørreskjema



Ung-HUNT



HUNT3 (2006-08) viste:
Aktive i kulturlivet har bedre helse, 
bedre livskvalitet og lavere nivå av 
psykiske plager



Siste HUNT-studie viste:
Aktive i kulturlivet:
20 – 40% lavere dødelighet







https://www.ntnu.no/documents/10304/1269212242/Rapport+HUNT4_5-
Samfunnsdeltakelse.pdf/4be9849d-48c6-d2e0-eadb-
077e1412eb2a?t=1603175590365

https://www.ntnu.no/documents/10304/1269212242/Rapport+HUNT4_5-Samfunnsdeltakelse.pdf/4be9849d-48c6-d2e0-eadb-077e1412eb2a?t=1603175590365


Geografisk variasjon i samfunnsdeltakelse
- fritidsaktiviteter



Geografisk variasjon i samfunnsdeltakelse

- fritidsaktiviteter: Trondheim - levekårssoner



Sosial ulikhet i samfunnsdeltakelse

- fritidsaktiviteter, Trøndelag



Kultur og folkehelse

En lovende modell for folkehelsearbeidet



En lovende modell for folkehelsearbeidet

• Kunnskap og naturvitenskap har medført mange fordeler

– Pest, sult, krig, hjerte-kar, kreft, vaksiner

• Men mye av potensialet er utnyttet og de kaster mindre av seg - og de har 

bivirkninger (medikalisering ..)

• Nye epidemier

– Fedme

– Stress og psykososialt betingede helseplager 

• Folkehelsearbeidet trenger flere ben å stå på



Tilbake til Platon!



Kunst, kultur – estetikk!
• Platon bygger bro mellom kunst og helse

• Mennesket har alltid vært engasjert i å skape, lage verktøy, male 

vegger i huler, pynte seg, musikk  ... som en del av den innebygde 

menneskelige natur for å skape mening 

• Faren i dag er at verdien av kreativitet, kunst, kultur og estetikk til 

gradvis å bli redusert til prisen i et marked (kommersialisering)

• Det er fra vår kreativitet at løsninger på våre mest dyptgripende 

problemene ofte oppstår (utopier)

• Kreativitet er også viktig fordi det balanserer de mer 

intellektuelle og instrumentelle aktiviteter som har en tendens til 

å dominere vår hverdag i dag





Estetikk
- Formål

- Håp

- Visjoner

- Utopier

- Kreativitet

- Kommunikasjon
- Bærekraft

Kunnskap
- Sannhet

- Vitenskap

Etikk
- Rettferdighet

- Moral

- Empati

Helsearbeid



Kulturliv

• I lokalsamfunnet (Steinkjerfestivalen)

• I arbeidslivet (Lyden av trivsel)

• I skolen (sang, musikk)

• I helsetjenesten 

• For individer



Drømmesamfunnet  
The beloved community (M.L. King jr.)

• Består av

• en inkluderende kollektiv bevissthetsfølelse,

• basert på rettferdighet, kjærlighet, medfølelse, 
ansvarsfølelse, og

• en dyp respekt for alle mennesker, steder og ting

• som former innbyggerne og former institusjonene

• https://www.structcomp.org/

https://www.structcomp.org/







