
 

 

Folkehelsearbeidet i Norge – sett fra Stortinget 

Kan ABC bli en nasjonal satsning? 

 

Å se folkehelsearbeidet i Norge fra Stortinget kan være en vanskelig øvelse. Av de 

over 300 milliardene vi bruker på helse i året, er det dessverre ikke så mye som går 

til folkehelse. Vi bruker lite penger på å forebygge sykdom, og masse penger på å 

behandle sykdom. I landets kommuner brukes mye penger på eldreomsorg, men på 

langt nær så mye går til å forebygge at eldre blir syke.  

 

I går kom en budsjettlekkasje om at regjeringen vil bruke enda mer på psykologer i 

kommunene, men hvor mye bruker vi på å forebygge at folk får psykiske plager?  

 

Ikke så mye, selv om tallene tydelig viser at vi burde forebygge mer:  

• Andelen tenåringsjenter med psykiske lidelser har økt 40 prosent de siste 

fem årene (Kilde: FHI).  

• Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 viste at på fire år har 

andelen studenter med psykiske helseplager økt fra 20 til 25 prosent, og at 1 

av 3 er ensomme.  

• Blant eldre er det en dokumentert økning i både ensomhet og 

alkoholforbruk, begge deler øker risikoen for demens (Kilde: FHI).  

 

Samtidig foregår det, på Stortinget og i offentligheten, en debatt om bærekraft. 

Politikere på både høyre- og venstresiden uroer seg for perspektivmeldingens 

budskap om at de offentlige utgiftene snart vil bli større enn inntektene. Selv om 

store grep som pensjonsforliket har bidratt til å justere kursen, er det umulig å 

overse at andelen eldre kommer til å øke dramatisk og at sysselsettingsandelen blant 

unge, særlig unge menn, går ned.  

 



 

 

Noen vil da si at vi må kutte. Kutte i trygdeutgifter. Kutte i helseutgifter. Kutte i 

sosiale stønader for folk med lav eller ingen inntekt. Her er vi i Arbeiderpartiet 

uenige, men jeg skal ikke gå inn på det. For jeg vil snakke om at vi så altfor sjelden 

klarer å trekke frem folkehelsens rolle i denne bærekraftsdebatten. 

 

Det alle politikere bekymrer seg for, velferdsstatens bærekraft, bygger i stor grad på 

en frisk befolkning med høy livskvalitet. Norges største verdier er ikke i oljen, det 

er en produktiv befolkning der både menn og kvinner kan stå i arbeid. Et økende 

antall eldre er ikke noen utfordring hvis de er friske eldre. Sysselsettingsandelen 

blant unge menn henger sammen med hvor mange som rammes av psykiske 

helseplager.  

 

Hvis vi legger debatten om hvorvidt vi skal skremme folk til å jobbe med usosiale 

kutt til side, burde det være en tverrpolitisk enighet om at vi i det minste kan satse 

på det som bidrar til at folk er friske? At vi satser på folkehelse.  

 

Sammen med muskel- og skjelettplager er psykiske plager den viktigste årsaken til 

at folk blir sykemeldt. Det bidrar til at unge folk faller ut av arbeidslivet og aldri 

kommer tilbake.  Det bidrar til at studenter faller ut av studiet. At folk går 

sykemeldt og at eldre ikke klarer å ta del i felleskapet. Derfor er det så avgjørende at 

psykisk helse må være en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Men hvordan skal vi 

få det til? Psykologer i kommunene ender fort opp med å behandle folk. Mer 

ressurser til skolehelsetjenesten er viktig, men når ofte for få, de også.  

 

På andre folkehelseområder, som ernæring og fysisk aktivitet, er det et mantra som 

gjerne gjelder. Vi må fremme de brede, universelle folkehelsetiltakene. De som når 

alle. Skolemat, gratis frukt og grønt, og fysisk aktivtet i skolen. Tobakks- og 

alkoholforebygging. Logikken bak kan forklares med noe som kommer fra 

forskningen på alkoholfeltet. Det som kalles forebyggingsparadokset. Vi fremhevet 



 

 

det da vi sist skrev en Folkehelsemelding og det er et viktig element i vår tekning 

om folkehelse. (Høyre fjernet referansen i sin). 

 

Forebyggingsparadokset innebærer at det ofte kan være bedre å sette inn et tiltak 

som treffer store grupper, ja, hele befolkningen, istedenfor alltid å prøve å få tak i 

de mest utsatte gruppene. Hvis man klarer å senke alkoholinntaket og 

alkoholkulturen i en populasjon, kan effekten på de som drikker mest være 

sterkere, enn hvis man bare skulle sette inn tiltak overfor de som drikker mye.  

 

Det er paradoksalt. Og sett fra Stortinget, kan det være vanskelig å forsvare at vi 

skal bruke penger på å forebygge blant friske, snarere enn å bruke penger på 

helseproblemer vi kan både se og høre. Hver pasientgruppe har sin 

interesseorganisasjon som er gode på å få frem behov og utfordringer. Derfor er 

det så viktig at dere i Folkehelsealliansen også snakker på vegne av de brede 

folkehelsetiltakene, slik at vi politikere forstår forebyggingsparadokset og kan satse 

på tiltak som ikke bare hjelper folk, men som er med på å sikre landets bærekraft.  

 

Så vet vi, ja vi tror i alle fall vi vet, en del om hva som bidrar til å fremme god fysisk 

helse. Men hvordan kan vi ta med oss kunnskapen om forebyggingsparadokset inn 

i psykisk folkehelsearbeid? 

 

I folkehelse går man gjerne til årsakene bak helseplagene. Diabetes type 2 er knyttet 

til kosthold. Kreft er knyttet til røyking. Hva er så årsakene til psykiske helseplager? 

De er mangefasetterte, det er klart. Noe er genetisk og noe er knyttet til alvorlige 

traumer. Men de diagnosene som utgjør 50 prosent av konsultasjonene i 

helseforetakene er angst og depresjonslidelser, diagnoser som henger sammen med 

følelser i det livet folk lever til daglig.  

 



 

 

Følelser knyttet til at ting står stille. Følelser knyttet til ensomhet. Følelser knyttet til 

at livet ikke har noen mening. Det er her jeg tror dere er inne på noe med ABC.  

 

For modellen går rett til årsakene bak den delen psykiske helseplager som de fleste 

opplever, og som øker i befolkningen.  

• Den anerkjenner at aktivitet fremmer god psykisk helse, at det å komme seg 

ut kan gjøre godt både for kropp og sjel. Det trenger ikke være trening på 

treningsstudio, selv en gåtur kan ha gode effekter på folks mentale helse.  

• Den fremhever felleskapet, fordi jo flere sosiale relasjoner folk har, desto 

lettere blir det å takle tunge stunder eller å bli løftet når ting er bra. Forskere 

på Nova undersøkte ungdommers sosiale relasjoner, og fant at de som 

hadde svake relasjoner til familie, skole og venner hadde tre av fire 

depressive symptomer! 

• Den vektlegger mening, som er en undervurdert kilde til styrke. Det å 

oppleve mestring hjelper. Og det å få en høyere himmel over det man gjør, 

enten det er religiøst betont eller knyttet til å skape et samfunn med mindre 

forskjeller, kan gjøre det letter å stå i det når det stormer som verst. (Vi får 

håpe Knut Arild Hareide kan styrke seg på begge deler, i den stormen han nå 

står i) 

 

Aktivtet, felleskap og mening går rett på årsakene bak helseplagene. En slik 

metodikk gir god folkehelse. Så er det enda et ledd bak her igjen, de såkalte 

årsakenes årsak. Da kommer vi inn på hvordan sosial ulikhet, barnefattigdom og 

andre sosioøkonomiske faktorer påvirker hvorvidt vi har tid og råd til å være i 

aktivitet, søke felleskap og finne mening. Men det er et helt eget, og kanskje mer 

politisk orientert innlegg, og Steinar Krokstad kan sikkert uansett fortelle dere mye 

mer om forskingen her enn meg.  

 



 

 

Så jeg vil avslutte med at aktivtet, felleskap og mening også er viktig fordi det er så 

bredt, at det det angår absolutt alle. Da må vi som politikere ha 

forebyggingsparadokset i bakhodet, og forstå at noe som kan hjelpe alle også vil 

kunne være til stor hjelp for de som trenger det mest.  

 

Derfor tror jeg også, at hvis vi skal satse på lavterskel psykisk helse, en psykisk 

folkehelse, så bør ABC være en del av det.  


