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Forord 
I dette dokumentet gir Folkehelseinstituttet sine innspill til arbeidet med ny stortingsmelding om 

folkehelsepolitikk, som skal legges frem i 2023.  

Vi har valgt å konsentrere oss spesielt om strategisk utvikling av kunnskapssystemet for folkehelse, 

og våre innspill til hvordan vi kan bygge et kunnskapssystem som gjør oss i stand til å møte 

utfordringene for folkehelsen. Dette gjør vi spesielt på bakgrunn av erfaringene fra covid-19-

pandemien.  

Denne rapporten er et svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Den må sees i 

sammenheng med våre faglige innspill gjennom Folkehelserapporten, og andre bidrag i innspillfasen 

til folkehelsemeldingen.  

Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap. 

På dette grunnlaget gir Folkehelseinstituttet råd, og deler data og analyser.  Våre oppgaver er del av 

et bredt sammensatt kunnskapssystem med aktører som sammen skal arbeide for god folkehelse og 

gode helse- og omsorgstjenester.  Vi forsøker i disse innspillene å illustrere hvordan sammenhengen 

mellom kunnskap, beredskap og infrastruktur er sentral for å sikre bedre helse for alle, i hverdag og 

krise. 

Camilla Stoltenberg, direktør 

Oslo, mars 2022 
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Sammendrag 
Vi er i en brytningstid for folkehelsen, både med tanke på hvilke helseutfordringer som rammer eller 

kan ramme befolkningen, og hvilke kunnskapsressurser og kompetanse vi kan bruke for å møte dem. 

Kunnskapssystemet er et av våre viktigste verktøy. 

HelseOmsorg21-strategien (2014) definerte kunnskapssystemet for helse og omsorg som «alle 

individer, institusjoner og aktiviteter hvis primære formål er å utvikle og utnytte kunnskap av høy 

kvalitet som kan bidra til god folkehelse, grensesprengende forskning, og næringsutvikling og 

nasjonal økonomisk utvikling» (1). Vi tar utgangspunkt i denne definisjonen. 

En strategisk tilnærming til kunnskapssystemet handler om å se de ulike innsatsfaktorene i 

sammenheng og å ta de grepene som trengs for å få mer ut av ressursene vi har i dag. Videre handler 

det om å være i bedre posisjon til å svare på fremtidige kunnskapsbehov, og å utvikle et 

kunnskapssystem som fungerer godt både i og utenom kriser. 

For å utnytte ressursene vi har i dag bedre, er det behov for tiltak på flere områder. Norske 

registerdata bør brukes i større omfang, og helseundersøkelser bør bygges ut til å bli mer 

representative for befolkningen. Lover og regler bør gjennomgås for å sikre at de ikke unødvendig 

hindrer viktig forskningsaktivitet i og utenom kriser. Myndighetene bør ta en tydeligere og mer 

planmessig rolle i å få i gang vitenskapelige utprøvinger av tiltak. Det er også behov for bedre 

samordning av kunnskapsstøtte til norske kommuner.  

For å adressere fremtidige kunnskapsbehov er det nødvendig med langsiktige investeringer i 

infrastruktur og kompetanse. Det handler blant annet om å bygge opp fagmiljøer og datakilder for 

forskning på helsekonsekvenser av endringer i klima og miljø, og på tverrsektorielle problemstillinger, 

som for eksempel sammenhengen mellom oppvekst, utdanning og helse.  

Andre prioriterte temaer der vi vet at vi trenger mer kunnskap, er innvandrerhelse, barn og unges 

psykiske helse, rusmiddelbruk og eldres helse. 

Erfaringen fra koronapandemien har gitt verdifull innsikt i hvordan vi kan styrke kunnskapsstøtten til 

lokale og nasjonale myndigheter i kriser, og hvordan vi kan investere i og bedre beredskapen på en 

slik måte at vi samtidig styrker kunnskapsproduksjonen for folkehelsearbeidet utenom kriser.   
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Del 1: En strategi for kunnskapssystemet for folkehelse 

 
Ny kunnskap er et viktig verktøy for å møte helseutfordringene Norge står overfor i årene fremover. I 

denne delen av rapporten beskriver vi kunnskapssystemet for folkehelse, og de ulike elementene og 

prosessene det omfatter. Dette gjør vi med en strategisk tilnærming til hvilken kunnskap landet vil 

trenge for å håndtere utfordringene vi vil møte i tiden fremover.  

Innledning 

Fortsatt brytningstid for folkehelse 
Etter mange tiår med stadig bedre kunnskap om helse og økt velstand og velferd, er Norge i dag blant 

landene med lengst forventet levealder i verden. Likevel står samfunnet overfor mange 

helseutfordringer. Utviklingstrendene åpner både for nye muligheter og utfordringer.  

På den ene siden kan helsen til befolkningen bli bedre enn den er i dag. Mange blir rammet av 

sykdommer som vi ønsker å kunne forebygge eller behandle bedre. Noen grupper i befolkningen har 

dårligere helse enn andre. Det er stadig vitenskapelige gjennombrudd som gjør bedre helse mulig, 

som for eksempel utviklingen og bruken av mRNA-vaksiner under koronapandemien.  

Folkehelsen kan også bli dårligere. For eksempel må vi forberede oss på å få nye pandemier og andre 

helsekriser i fremtiden. Endringer i klima og miljø, teknologi, forbruk og samfunn, har potensialet til å 

gi store helsekonsekvenser, uten at vi ennå vet hvordan det vil slå ut.  

Fallende økonomisk velstand kan også ha negativ effekt både på handlingsrommet i 

folkehelsepolitikken, for helse- og omsorgstjenesten, og på sosioøkonomiske årsaker til god og dårlig 

helse.  

Virkningsfull politikk krever ny kunnskap 
Folkehelsepolitikken skal øke vår felles evne til å forebygge sykdom, fremme god helse, og beskytte 

liv og helse mot helsekriser. Den skal øke vår evne til å håndtere utfordringene og gripe mulighetene 

vi venter i fremtiden. 

Vi har aldri hatt så mye kunnskap om helse som vi har i dag. Likevel har vi ikke nok kunnskap til å 

utforme treffsikker politikk for en rekke av våre viktigste helseutfordringer.  

For eksempel vet vi ikke hvorfor visse typer psykiske helseplager øker blant barn og unge, eller hvilke 

tiltak som er viktigst for å utjevne sosiale helseforskjeller. Vi vet ikke hvordan klima og miljø-

endringer vil påvirke helsen til befolkningen i Norge i fremtiden. Siden koronapandemiens start i 

2020, har vi fremdeles lite kunnskap om effekten av mange av smitteverntiltakene som har vært 

brukt, eller om hva de har kostet samfunnet og enkeltmennesker. Dette er bare noen eksempler. 

I praksis trenger vi forskjellige typer ny kunnskap. Det er både snakk om kunnskap som videreutvikler 

eksisterende systemer og praksis, og ny kunnskap som utfordrer etablert tankegang eller gir helt nye 

verktøy. 
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Kunnskapssystemet for folkehelse 

Hva er et kunnskapssystem? 
Kunnskapen som produseres og kommer til nytte i folkehelsearbeidet, kommer fra et komplekst 

samspill mellom forskningsmiljøer, finansieringskilder, infrastruktur, lover og regler, politiske 

føringer, markedskrefter og andre faktorer. Arbeidet gjøres i forskjellige sektorer, i ulike land og på 

tvers av landegrenser, og innenfor gitte regulatoriske rammer.  

Kunnskapen brukes på ulike måter. Forskere og kunnskapsmiljøer bygger videre på eksisterende 

kunnskap for å tilegne seg ny. For politikere og andre beslutningstakere skal kunnskapen ideelt sett 

ligge til grunn for tiltak. Befolkningen skal kunne ta informerte valg om egen helse. 

Vi kan kalle dette et kunnskapssystem, fordi den samlede kunnskapen produseres og brukes i et 

gjensidig avhengig samspill mellom en rekke forskjellige aktører og faktorer. HelseOmsorg21-

strategien (2014) definerte kunnskapssystemet for helse og omsorg som «alle individer, institusjoner 

og aktiviteter hvis primære formål er å utvikle og utnytte kunnskap av høy kvalitet som kan bidra til 

god folkehelse, grensesprengende forskning, og næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling» 

(1). 

Det er to grunner til at vi bruker begrepet kunnskapssystem. Den første er at det er nødvendig og 

mulig å styrke den samlede utviklingen av kunnskapsarbeidet for helse i Norge. Det krever at de ulike 

innsatsfaktorene i kunnskapssystemet ses i sammenheng, og i et langsiktig perspektiv. 

Den andre formålet er for å beskrive muligheter og utfordringer for bedre systematikk i bruken av 

kunnskap i folkehelsearbeidet. Det handler blant annet om hvordan myndigheter og 

kunnskapsmiljøer samarbeider om å identifisere og tette kunnskapshull. Det handler også om i hvor 

stor grad kunnskap legges til grunn for tiltak i folkehelsepolitikken. 

Behov for langsiktig utvikling av kunnskapssystemet 

Kunnskapssystemet er i konstant utvikling. Det er både gjenstand for planlagt utvikling, i regi av ulike 

statlige etater eller andre større aktører, og mer spontan utvikling som følge av at de ulike aktørene 

svarer på endringer i behov eller finansieringsmuligheter.  

Endringsprosessen er ofte både langsom og dyr og krever derfor en strategisk tilnærming hvis vi vil 

sikre at vi i fremtiden har de ressursene som trengs for å adressere kunnskapsbehov vi tror blir 

viktige, og for å sikre at vi har de ressursene og det systemet vi trenger for å produsere kunnskapen 

som er nødvendig for å håndtere helsekriser. 

Et eksempel på dette er analyser av virusgenom, som under koronapandemien gir viktig kunnskap 

om utbredelsen av nye virus-varianter i Norge. Disse analysene er mulige å gjøre på grunn av 

investeringer i sekvenseringsteknologi og fagmiljøer med riktig kompetanse i årene før pandemien 

kom. Disse fagmiljøene har viktige oppgaver i overvåking og kunnskapsproduksjon også utenom 

pandemier. 

Flere av de viktigste delene av kunnskapssystemet tar lang tid å utvikle: 

• Datakilder og annen infrastruktur: En stor andel av forskningen på helsefeltet benytter 
infrastruktur som helseregistre, nasjonale registre, laboratorier, IT-infrastruktur og 
helseundersøkelser som er bygget opp over mange tiår. 

• Det regulatoriske miljøet: Lover og forskrifter som er fastsatt av storting og regjering bestemmer 
hvilken forskning som er lov å gjøre, og hvor lett det er å gjøre. I tillegg kommer lover som Norge 
forholder seg gjennom EU og internasjonale regelverk. Det tar lang tid og krever ofte betydelige 
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ressurser å bestemme og effektuere endringer i regulatoriske rammeverket, og det tar i tillegg tid 
før aktører tilpasser seg endringer. 

• Forskningsmiljøer: Kunnskapsproduksjonen foregår i fagmiljøer i universitets- og 
høyskolesektoren, i instituttsektoren, og andre steder. Det kan ta flere tiår å bygge opp et sterkt 
fagmiljø, og det tar tid å gjøre endringer i utdanningssystemet som gir flere personer med ønsket 
kompetanse. 
 

Lover og prosesser i folkehelsearbeidet  
Det er flere lover som regulerer produksjonen og anvendelsen av kunnskap i folkehelsearbeidet.  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) skal legge til rette for langsiktig og systematisk 

folkehelsearbeid, og beskriver blant annet hvordan kommuner med støtte fra fylkeskommunene og 

statlige helsemyndigheter (deriblant Folkehelseinstituttet) skal sørge for å iverksette tiltak basert på 

tilgjengelig kunnskap om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen. 

Kommunene har ansvar i alle deler av prosessen: De skal skaffe oversikt over egen befolknings helse 

og hvilke faktorer som påvirker den. Basert på denne oversikten skal de utarbeide strategier, 

iverksette tiltak, og også vurdere disse tiltakenes effekt. 

Dette idealet om systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid omtales andre steder, ikke minst i 

HelseOmsorg21-strategien (1), som beskriver en kunnskapskjede bestående av 1) identifisering av 

kunnskapsbehov, 2) innhenting av kunnskap, 3) anvendelse av kunnskap, og 4) evaluering, som kan 

føre til at nye kunnskapsbehov igjen identifiseres. 

Noen andre viktige lover i denne sammenhengen er smittevernloven, helseforskningsloven og 

helseberedskapsloven: 

• Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) beskriver blant annet kommunenes 
ansvar for å skaffe oversikt og iverksette tiltak, og Folkehelseinstituttets ansvar for blant annet å 
drive overvåking, gjøre helseanalyser, drive forskning og gi råd og veiledning om smittevern og 
valg av smitteverntiltak. 

• Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) regulerer hva slags 
helserelatert forskning som er lov å utføre, og under hvilke betingelser.  

• Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) sier blant annet at 
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan 
etablere registre med helseopplysninger for å håndtere beredskapssituasjoner. 
 

For å utvikle kunnskapssystemet videre, må vi bygge erfaringer med hvordan lovene fortolkes og 

anvendes i praksis, og den effekten de har. På bakgrunn av dette må vi også justere, nyansere og 

presisere lovverket med jevne mellomrom. 

Hvorfor er det behov for omstilling og utvikling? 

Det er fire overordnede behov for omstilling og forbedringer i kunnskapssystemet: 

• Adressere nye kunnskapsområder. Raske og langsomme endringer i samfunnet avdekker nye 
kunnskapsbehov i folkehelsearbeidet. Et eksempel på det første er behovet for å forstå 
koronapandemiens konsekvenser for befolkningen på kort og lang sikt. En rekke komplekse 
samfunnsmessige helseutfordringer, som sosial ulikhet i helse, krever nye metodetilnærminger 
og bedre data fra livsløp og ulike sektorer. Potensielle helsetrusler som kommer av forventede 
endringer i klima og miljø krever at vi utvikler nye fagmiljøer og datakilder. 

• Få mer ut av dagens kunnskapssystem. Det gjelder for eksempel videreutvikling av nasjonale 
registre og bedre representativitet i helseundersøkelser som allerede finnes, men som ikke har 
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tilstrekkelig informasjon om alle grupper i befolkningen. Det handler også om behovet for 
endringer i det regulatoriske rammeverket for å gjøre det enklere å utføre systematiske 
utprøvinger av folkehelsetiltak, i kriser og utenom kriser, og til å koble sammen og analysere 
registerdata som finnes i dag, men som ikke brukes i tilstrekkelig grad. 

• Sikre et bedre kunnskapssystem for fremtidige helsekriser. Koronapandemien har vist stort 
forbedringspotensial til å styrke ulike deler av systemene, ressursene og miljøene som gir 
kunnskapsstøtte til krisehåndtering lokalt og nasjonalt. Det krever blant annet at vi utvikler 
kompetansemiljøer og forpliktende samarbeid mellom kompetansemiljøer. 

• Svare på store teknologiske utfordringer og muligheter. Blant de viktigste er fremveksten av 
store datakilder og avanserte metoder som maskinlæring og matematisk modellering, og økt 
tilgang til regnekraft som åpner nye analysemuligheter. Det teknologiske landskapet endres også 
med nye aktører, som de store internasjonale teknologiselskapene, med nye krav og 
forventninger til personvern, ikke minst i befolkningen, og trusler mot digital sikkerhet. Dette 
krever satsing på ny kompetanse og ny infrastruktur. 

Statens rolle i å utvikle kunnskapssystemet 
Staten er den viktigste aktøren i utviklingen av kunnskapssystemet for helse i Norge. Staten er eier av 

og finansieringskilde til mange sentrale systemer og institusjoner i kunnskapssystemet, og er i tillegg 

en viktig bruker av kunnskapen som produseres, ikke minst i krisesituasjoner.  

Det kunnskapssystemet vi har i dag er i stor grad resultatet av tidligere politiske avgjørelser som 

strekker seg bakover i tid til for eksempel etableringen av de første universitetene og de første 

offentlige registrene. Den videre utviklingen er også politisk betinget, av flere grunner:  

• Staten er den største finansieringskilden til norske fagmiljøer. Forskningsfinansering er ofte 
tematisk rettet og bidrar til å styre hva som forskes på og til å bestemme retningen på 
utviklingen av fagmiljøer. Staten legger dermed føringer, direkte eller indirekte, på utviklingen av 
disse. 

• En del investeringer er av en slik størrelse at det i praksis kun er staten som kan stå for dem. Det 
gjelder for eksempel i storskala IT-infrastruktur, som Helseanalyseplattformen, eller investeringer 
i supercomputere.  

• All forskning og datainnsamling skjer innenfor et regulatorisk rammeverk som er politisk og 
tverrsektorielt. 

• Internasjonalt vitenskapelig samarbeid er svært viktig, og det påvirkes av internasjonale politiske 
og økonomiske normer og regler.  
 

En strategisk tilnærming til kunnskapssystemet 
Kunnskapssystemet utvikler seg gradvis og reaktivt dersom det ikke tas proaktive grep med 

strategiske investeringer og endringer. Staten er den aktøren som i størst grad er i posisjon til å gjøre 

det i stor skala i Norge. Det er både fordi en stor del av virkemiddelapparatet er politisk bestemt, og 

fordi en del investeringer er så store at få andre enn staten er i posisjon til å stå for dem. 

En strategisk tilnærming til kunnskapssystemet handler om å se de ulike innsatsfaktorene i 

sammenheng, og å ta de grepene som trengs for å få mer ut av ressursene vi har i dag, være i bedre 

posisjon til å svare på fremtidige kunnskapsbehov, og utvikle et kunnskapssystem som fungerer godt 

både i og utenom kriser. 

En strategisk tilnærming må bygge på gode analyser av hva vi trenger av kunnskap i fremtiden, 

hvilken infrastruktur og kompetanse som er nødvendig for å skaffe den kunnskapen, og hvordan vi 

kan utnytte nasjonale fortrinn best mulig. 
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Utfordringer for kunnskapssystemet 

Kunnskapssystemet i krisesituasjoner 
I helsekriser er myndighetene og helse- og omsorgstjenestene avhengige av å mobilisere og bruke 

kunnskapssystemet på en mer direkte og raskere måte enn det som ellers er mulig. Det er likevel i 

stor grad de samme aktørene og ressursene som fungerer utenom kriser som mobiliseres til 

ekstraordinære oppgaver når kriser inntreffer. 

Hvilke ressurser og aktører som er beredskapsrelevante, avhenger av hva slags krise det er snakk om. 

I DSBs trusselrapport for 2019 var smittsomme sykdommer, kjemikalie- og eksplosivhendelser, 

atomulykker og legemiddelmangel fremhevet blant de viktigste truslene mot samfunnet (2). 

Koronapandemien har utfordret kunnskapssystemet på en måte vi aldri tidligere har opplevd, og har 

avslørt både styrker og svakheter. Lærdommene fra pandemien er en mulighet til å styrke 

kunnskapssystemet for fremtidige pandemier og til andre typer kriser, og samtidig gjøre 

investeringer som styrker folkehelsearbeidet også utenom kriser. 

Dette er noen av de viktigste lærdommene: 

1. Sørge for oversikt og koordinering: Når en krise inntreffer er det behov for at noen definerer og 
fører oversikt over de viktigste kunnskapsbehovene og over mulige bidrag fra ulike fagmiljøer, og 
tar initiativ til målrettet kunnskapsproduksjon der det trengs. Det er nødvendig for å komme 
raskt i gang med å skaffe nødvendige data, for å fylle viktige kunnskapshull og for å unngå 
dobbeltarbeid og utnytte landets ressurser best mulig.  

2. Representative og koblede data i sanntid: Pandemien har vist oss hvor viktig det er for 
myndighetenes håndtering å ha tilgang til analyser basert på gode registerdata, 
helseundersøkelser og sammenkoblinger av registre i sanntid. Vi har sett hvor viktig det er at 
hele befolkningen er representert i registre, helseundersøkelser og biobanker, slik at vi kan ha 
kunnskap om hvordan alle grupper blir påvirket av krisen og av tiltak. Vi har opplevd stor 
etterspørsel etter avanserte analyser i sanntid. 

3. Kapasitet til å oppsummere forskning: Helsekriser skaper et enormt informasjonsbehov og en 
stor strøm av ikke-systematisert informasjon. For å gi beslutningstakere så oppdatert og riktig 
kunnskap som mulig, er det nødvendig å ha tilgang til fagmiljøer som har kapasitet og som kan 
samarbeide om å oppsummere og gjøre tilgjengelig forskning fra Norge og andre land.  

4. Styrke beredskapsrelevante fagmiljøer: Pandemien har belyst styrker og svakheter ved norske 
beredskapsrelevante fagmiljøer. Noen fagområder er ikke dekket og må bygges opp, andre har 
fagmiljøer som bør få støtte til å utvikle det vitenskapelige nivået eller kapasiteten. Det er 
avgjørende for beredskapen at viktige fagmiljøer er påkoblet ledende internasjonale nettverk. 

5. Tilrettelegge det regulatoriske rammeverket for forskning: Pandemien har vist ulike måter lover 
og regler legger begrensning på forskning som utføres under en krise. Det gjelder blant annet 
krav til individuelt samtykke i utføring av forskning på effekter og kostnader ved 
befolkningsrettede kontaktreduserende smitteverntiltak. 

6. Forstå tverrsektorielle sammenhenger: Pandemien har vært en samfunnskrise som har 
understreket viktigheten av kunnskap om hvordan tiltak i helsesektoren påvirker utfall i andre 
sektorer, og motsatt. I pandemihåndteringen har det blant annet vært viktig med ekspertise på 
samfunnsøkonomi, migrasjon og på utdannings- og arbeidslivssektoren for å kunne vurdere 
tiltaksbyrden for samfunnet og enkeltindivider. Dette er kompetanse som må bygges opp. 

7. Sammenhengen mellom smittevern og andre helsefaglige miljøer: Pandemien har gitt mange 
eksempler på hvordan kunnskapsproduksjonen i en smittevernkrise trekker på andre helsefaglige 
fagområder. Det gjelder blant annet i kartleggingen av medisinske risikofaktorer for alvorlig 
forløp under en pandemi, og i arbeidet med å forstå effekten av smitteverntiltak på utbredelsen 
av psykiske plager og lidelser. 
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8. Kapasitet til å kommunisere analyser og forskning til alle målgrupper. I en situasjon med et 
stort informasjonsbehov, er målrettet kommunikasjon en viktig del av beredskapen, og det 
krever ressurser både nasjonalt og lokalt. Det handler både om å nå ut til hele befolkningen med 
råd om smittevern og vaksiner, og om god og effektiv formidling av kunnskapsstøtte til 
beslutningstakere.   

9. Rammeverk for oppfølging over tid. Etter influensapandemien i 2009-2010 pågår det fortsatt 
arbeid for å følge opp virkninger av selve pandemien og av vaksinasjonen mot den. Det er behov 
for data, kapasitet og kompetanse til å følge opp de mulige langsiktige konsekvensene av covid-
19 på folkehelsen, blant annet på hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer og psykiske 
lidelser, over lang tid. Dette trengs også for å følge med på tiltakenes langsiktige effekt. Det 
gjelder spesielt vaksinasjon, men også andre tiltak som for eksempel stenging av 
utdanningsinstitusjoner og hjemmekontor. 
 

Behov for et mer tverrsektorielt kunnskapssystem 
Koronapandemien har synliggjort behovet for bedre kunnskap om hvordan tiltak i helsesektoren 

påvirker andre sektorer, og hvordan tiltak i andre sektorer påvirker smittespredning og helseutfall. 

Samarbeid om kunnskapsproduksjon mellom ulike fagmiljøer har vært avgjørende for å vurdere tiltak 

som stenging av skoler og andre begrensninger i befolkningens hverdag. 

Det behovet er ikke unikt for pandemien eller for helsekriser. Noen av de viktigste 

helseutfordringene i dag kommer av komplekse sammenhenger på tvers av sektorer og sosiale 

strukturer i samfunnet. Det gjelder i høyeste grad klima- og miljøendringers effekter på helse, men 

også utfordringer som sosial ulikhet, kjønnsforskjeller i helse og utdanning, eller fallende fruktbarhet. 

For å få bedre kunnskap, trenger vi nye tverrsektorielle datakilder og datakoblinger, og å utvikle flere 

sterke flerfaglige miljøer.   

Et eksempel er sammenhengen mellom utdanningssystemet og helse. Oppvekstsvilkår, barnehager 
og skolegang påvirker helsen gjennom hele livsløpet, men vi har i liten grad data som gjør det mulig å 
analysere betydningen av faktorer tidlig i livet med helseutfall i voksen alder. Dette gjør det også 
vanskelig å evaluere effekten av reformer, endringer og tiltak i barnehager og skoler. Bedre data og 
langsiktige studier fra skolesektoren sammenstilt med data om helseutfall vil kunne gi verdifulle 
bidrag til folkehelsearbeidet.  
Et annet eksempel er hvordan endringer i bebyggelse og byutvikling påvirker helse. Økt urbanisering 

og et tettere urbant miljø kan for eksempel øke smitteføring av infeksjonssykdommer og påvirke 

psykisk og fysisk helse på andre måter. Kunnskapsgrunnlaget for tiltak for å sikre helsefremmende 

byutvikling, er fortsatt begrenset. Bedre kunnskap vil måtte trekke på kompetanse fra flere fagfelt. 

Et tredje eksempel er årsaker til sosial ulikhet i helse. Vi kan få et bedre kunnskapsgrunnlag enn vi har 

i dag dersom vi i større grad kan koble registre som gir informasjon om helse og helsetjenestebruk 

med registre som har informasjon om sosioøkonomiske forhold, innvandrerbakgrunn eller yrke. Slike 

registerkoblinger vil også kunne gi flere sektorer verdifull kunnskap om sammenhengen mellom 

helse, arbeid, integrering og likestilling. 

Mangelfull evaluering  av nye tiltak 
Samfunnet bruker store summer på reformer og tiltak som vi ikke vet om har en effekt, og som kan 

ha utilsiktede negative konsekvenser. Det gjelder også i stor grad folkehelsetiltak og smitteverntiltak. 

Evaluering og forskning på effekten av tiltak er derfor en kjerneoppgave for kunnskapssystemet for 

folkehelse. I tillegg til å finne ut av hvilke tiltak som gir mest helse for pengene, er det også et mål å 

undersøke om tiltakene bidrar til å løse overordnede samfunnsutfordringer, som å utjevne sosiale 

forskjeller.  
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For mange av tiltakene som iverksettes nasjonalt og i kommunene, er det mulig å få bedre kunnskap 

om effekt. Man kan undersøke om et tiltak har hatt effekt på et helseutfall eller en risikofaktor 

gjennom å sammenligne gruppen som har blitt utsatt for tiltaket, med en gruppe som ikke har blitt 

det. Gjennom naturlige eksperiment, bruk av data fra registre og helseundersøkelser eller planlagte 

randomiserte, kontrollerte studier, kan man komme nærmere å trekke vitenskapelige slutninger om 

årsaker og effekter av tiltak.  

Eksempler på spørsmål som kan undersøkelses på en slik måte er effekten av gratis skolemåltid på 

utdannings- og helseutfall, eller tidlig skjenkestopp på skadelig alkoholinntak og utelivsvold.  

Pandemien har understreket behovet for evalueringer basert på denne typen forsøk. Vi har innført 

en rekke smitteverntiltak som har hatt store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser – for 

eksempel stenging av skoler, hjemmekontorpåbud og skjenkestopp. Det til tross for at vi i liten grad 

har visst hvor stor effekt og kostnad de ulike tiltakene har hatt, og det derfor ikke har vært mulig å gi 

presise råd.  

Det har blitt gjennomført studier som sammenligner smitteforekomst i kommuner som har mer eller 

mindre strenge tiltak. Problemet med slike studier er at en rekke andre forhold kan ha påvirket 

utfallene forskjellig i de to gruppene, og det gjør det vanskelig å vurdere årsakssammenhenger og 

måle effekten. Dette gjelder trolig spesielt under en pandemi med mange uforutsigbare og 

uforutsette variabler. 

Under pandemien har FHI foreslått å gjennomføre randomiserte forsøk for å undersøke effekten av 

blant annet skolestenging, munnbind og hurtigtesting. Svært få forsøk har latt seg gjennomføre. En 

viktig barriere har vært helseforskningslovens krav om individuelt samtykke fra alle deltakere i 

forskningsprosjekter.  

En forutsetning for alle typer evaluering av folkehelsetiltak, er at vi har etablerte målesystemer 
gjennom registre og befolkningsundersøkelser. De gjør at vi har gode data både fra tiden før og etter 
et tiltak blir innført.  Det er også nødvendig med godt samarbeid mellom forvaltningen, tjenestene og 
kommunene for å planlegge innføringen av tiltakene slik at vi kan få til evaluering av god kvalitet. En 
annen viktig forutsetning er kompetanse på samfunnsøkonomiske analyser.  
 

Bedre støtte til kommunene 

Folkehelsearbeidet foregår i stor grad i kommunene, og kommunene spiller også en sentral rolle i 

håndteringen av pandemier og andre helsekriser.  

Folkehelseloven, helseberedskapsloven og smittevernloven gir alle norske kommuner store oppgaver 

som både krever lokal kompetanse og kapasitet, og støtte fra sentrale myndigheter og fagmiljøer. En 

del av dette lovgrunnlaget er relativt nytt, som folkehelseloven fra 2012, og det er fremdeles behov 

for å styrke og utvikle systemene og ordningene som skal støtte kommunenes innsats. 

Utfordringene er mange. Norske kommuner må foreta valg om hvordan de best kan møte 

helserelaterte utfordringer og trender, som aldrende befolkning, endringer i fruktbarhet, 

urbanisering og innvandring, og helsekriser som pandemier. Folkehelseloven pålegger dem å være 

særlig oppmerksomme på utviklingstrekk som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller. 

Beslutningstakere i den kommunale helse- og omsorgssektoren må hele tiden foreta vanskelige 

prioriteringer mellom ulike tjenesteområder, brukere og pasienter, og avveiingene blir stadig 

vanskeligere.  
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Til dette arbeidet har kommunene blant annet behov for: 

• Tilgang til oppsummert forskning på aktuelle temaer. 

• Råd og veiledning fra ekspertmiljøer på smittevern, miljørettet helsevern, fysisk og psykisk helse, 
og andre temaer. 

• Styringsdata og statistikk som er tilgjengelig, brukervennlig og representativ for egen kommune, 
også for mindre geografiske enheter innenfor kommunegrensene (for eksempel relevant for 
sosial ulikhet). 

• Økt forskningsinnsats på problemstillinger som er relevante for kommunene, inkludert 
evaluering av relevante tiltak. 

Det er både urealistisk og uhensiktsmessig at den enkelte kommune skal bygge opp tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse til å innhente, systematisere og vurdere eksisterende kunnskapsgrunnlag 

på egenhånd. Det vil i fremtiden derfor være økt behov for forskning og helseanalyse som er relevant 

for kommunenes styring og utvikling. 

Et bedre forskningssamarbeid med kommunene kan styrke kunnskapsgrunnlaget for kommunal 

planlegging, utvikle nyttige tiltak og få til grundige evalueringer av dem. Det er stor variasjon mellom 

kommuner. Noen har omfattende selvstendig kunnskapsaktivitet, for eksempel systematisk 

utprøving av tiltak. mens andre kan ha særlig nytte av økt samarbeid. Økt samordning av rådgiving og 

tjenester knyttet til statistikk og styringsdata kan utløse stordriftsfordeler som både effektiviserer og 

i større grad spiller alle kommuner i landet gode. 

 

Brukermedvirkning i lys av koronapandemien 
Brukere av kunnskap kan bidra til økt kvalitet og nytte av forskning på flere måter, blant annet ved å:  

• Sikre den praktiske nytten og anvendbarheten av et prosjekt, en tjeneste eller et tiltak, slik at 
ressurser brukes mest mulig riktig. 

• Øke treffsikkerheten på tiltak gjennom brukerinvolvering i både planlegging, gjennomføring 
og evaluering. 

• Styrke tilliten til helsemyndighetene. 
 

Brukermedvirkning er et av satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien, og det er fremdeles 

behov for å styrke brukermedvirkning i de ulike delene av folkehelsearbeidet. Pandemien har 

tydeliggjort behovet for et godt samspill mellom innbyggere og helsemyndighetene i et demokratisk 

samfunn. Det har vært særlig viktig på grunn av hyppige endringer i smittevernregler, råd og 

anbefalinger fra helsemyndighetene.  Pandemien har vist at innbyggerne selv kan ta en stor del av 

ansvaret for å begrense smittespredning, og på den måten styrker smittevernberedskapen.  

Eksempler på kunnskapsstøtte til kommunene fra Folkehelseinstituttet 
• Folkehelseprofilene samler og presentere styringsdata for kommunene i unike rapporter om 

folkehelsetilstanden for hver enkelt av landets kommuner og bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og 
Bergen.  

• Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten er en nettside med automatisert og tilpasset 
overvåkning av infeksjonssykdommer i sanntid. Tjenesten ble videreutviklet under pandemien, og har 
som formål å gjøre det lettere å se trender og oppdage utbrudd så tidlig som mulig. 

• «Korona hotline» er en rådgivingstjeneste for kommuneleger og andre med ansvar for å håndtere 
pandemien i kommunene. 

• FHI publiserer ulike veiledere med oppdatert informasjon og råd på nett, som 
Koronavaksinasjonsveilederen, som retter seg blant annet mot kommunene.  
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Samspillet mellom innbyggerne og helsemyndighetene krever god kommunikasjon. Et område som 

har belyst viktigheten av brukermedvirkning, er kommunikasjon med innvandrergrupper om 

smitteverntiltak og vaksinasjon under pandemien.  Noen grupper av innvandrere har hatt høyere 

smitte og lavere vaksinasjonsdekning enn befolkningen ellers. I intervjuer peker flere representanter 

fra ulike innvandrergrupper på at informasjonen tidlig i pandemien ikke var godt nok tilpasset (3). Lav 

digital kompetanse, språkutfordringer eller at enkelte innvandrergrupper ikke søker informasjon på 

samme måte som andre grupper i befolkningen, er nevnt som noen mulige forklaringer.   

I forbindelse med koronavaksinasjonsprogrammet har tilrettelagte kommunikasjonstiltak blitt 

utviklet i samarbeid med kommunene og ulike forvaltningsorgan, fagmiljøer, frivillige og 

ressurspersoner i ulike miljøer. Erfaringene fra disse samarbeidene kan også ha overføringsverdi til 

andre vaksinasjonsprogram og øvrig folkehelsearbeid. 
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Klima- og miljøendringer: Konsekvenser for kunnskapssystemet 

Klimaendringer som helsetrussel 
Klimaendringer skjer, og de påvirker miljø og livsvilkår verden over. Ifølge WHO er klimaendringer nå 

den største trusselen mot folkehelsen (4). Konsekvenser av klimaendringer kan blant annet være 

ødelagte land- og havområder, redusert matproduksjon, økt forurensning og spredning av 

miljøkjemikalier, forurensede og tomme vannressurser, hyppigere naturkatastrofer, mer fattigdom, 

migrasjon og ulikhet, og annen utvikling med store konsekvenser for fysisk og psykisk helse.   

Hvordan klimaendringene vil slå ut, er ikke sikkert. Men kunnskapsgrunnlaget er etter hvert stort, og 

kan gi gode holdepunkter for hvordan det vil påvirke helsen vår. Denne kunnskapen er utgangspunkt 

for å iverksette tiltak: Tilpassing til endret klima, og tiltak for å redusere helsekonsekvensene av 

klima- og naturutfordringene.  

Vi trenger ny kunnskap både for å tilpasse oss den nye klimanormalen og for å begrense 

helsekonsekvensene av klimaendringer. Kunnskapssystemet må omfatte verktøy for å overvåke og 

analysere hvordan endringene påvirker oss, og for å identifisere og målrettede tiltak.  

Konsekvenser for helse 
Over hele verden ser vi endringer i ekstremvær som hetebølger, kraftig nedbør, tørke og tropiske 

sykloner, gjerne som påfølgende hendelser, som kan knyttes til menneskeskapte klimaendringer (5). 

Det truer helsen direkte gjennom dødsfall og sykdom, og indirekte ved ødeleggelse av natur- og 

kulturmiljøene rundt oss. Vi begynner å få noe kunnskap om hvordan disse endringene har direkte 

helseeffekter også i Norge. Allerede nå er det beregnet at 46 % av heterelaterte dødsfall knyttes til 

klimaendringer her i landet (6) 

FNs klimapanel beregner at globale temperaturer vil fortsette å stige minst fram til midten av dette 

århundret (5). De langsomme og komplekse endringene som følger av klimaendringene, kan få store 

og uforutsette konsekvenser for helsen til hele jordas befolkning: 

• Tap av naturmangfold, forurensning og spredning av uønskede stoffer som kan påvirke ressurser 
som er en forutsetning for god helse og livskvalitet, som å ha tilgang på ren luft og trygt 
drikkevann, å kunne dyrke næringsrik og trygg mat, og å ha tilgang på grønne omgivelser.  

• Miljøfaktorer kan få større betydning for sykdom og død, og nye miljøtrusler kan oppstå.  

• Varmere og fuktigere miljø gir vekstvilkår for nye skadedyr og organismer som fører bl.a. til 
dårligere inneklima og nye helseutfordringer. 

• Vekstvilkårene for organismer som gir smittsomme sykdommer påvirkes. En rekke sykdomsagens 
vil få bedre vilkår for spredning, noe som er en økende global bekymring (7). 

 

Konsekvenser for matsikkerhet og mattrygghet 
Et endret klima skaper utfordringer for trygg mat- og vannforsyning både i Norge og i resten av 

verden. Noen eksempler er at avlingsskader blir større, og store landareal blir ødelagt. Vår 

avhengighet av import gjør det viktig å sette dette på agendaen globalt. Også i Norge kan dette bli en 

konsekvens: Tørkesommeren 2018 var et varsko.  

Truslene vi står overfor gjør det også sentralt å løfte temaet bærekraftig kosthold. Matens klima- og 

miljøavtrykk må sees sammen med matens direkte påvirkning på befolkningens helse: Et mer 

bærekraftig kosthold for større deler av befolkningen, kan også være et tiltak for bedre folkehelse. 
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Med klimatilpasset kosthold vil også mattryggheten i befolkningen endres. Klimaendringer sammen 

med endret kosthold vil kunne føre til inntak av andre miljøkjemikalier, naturlige toksiner og 

plantevernmidler. Hvordan endringene vil påvirke folkehelsen, vil være viktig å overvåke.  

Konsekvenser for miljøforurensning 
Miljøgifter er tungt nedbrytbare forbindelser som hoper seg opp i organismer og næringskjeder, og 

kan ha svært uheldige effekter på natur og mennesker over lang tid. I 2020 utga Det europeiske 

miljøvernbyrået en rapport som indikerer at miljøfaktorer forårsaker over en halv million dødsfall i 

Europa hvert år (8) .  

Miljøgifter og andre miljøfarlige stoffer er, sammen med klimaendringer og tap av naturmangfold, en 

av de tre store globale miljøutfordringene med stor betydning for folkehelsen. Klimaendringene 

påvirker bruk og spredning av miljøkjemikalier og andre miljøforurensende stoffer, som videre 

påvirker både artsmangfoldet og mattryggheten. 

Behov for ny kunnskap 
Innenfor kunnskapssystemet er det mange institusjoner som håndterer ulike miljømedisinske 

spørsmål. Miljømedisin handler om forholdet mellom faktorer i omgivelsesmiljøet og hvordan disse 

påvirker menneskers helse. Tradisjonelt har miljømedisinen håndtert miljøfaktorer som støy, 

luftforurensning, miljøgifter og stråling. Å forstå miljøfaktorers betydning for helse bedre blir 

viktigere framover, når klimaet og miljøfaktorer endrer seg raskere og annerledes enn vi er kjent med 

fra tidligere.  

En annen viktig arena er den gjensidige avhengigheten mellom menneskers og dyrs helse, og miljøet. 

Vi deler et reservoar av smittestoff, og fremmarsjen av sykdommer drives av komplekse 

interaksjoner mellom disse. Et endret samspill, for eksempel endringer i klima og miljø, kan påvirke 

utvekslingen av mikroorganismer mellom dyr og mennesker, og det er nødvendig å se disse i 

sammenheng (Én helse-tilnærming). Klima- og miljøhelse er også dyre-, plante- og folkehelse.  

Å framskaffe kunnskap om hva et bærekraftig og klimatilpasset kosthold skal være i Norge, krever 

utstrakt samarbeid mellom helse-, klima-, fiskeri- og havbruk-, landbrukssektorene, og med 

kunnskapsinstitusjonene på disse feltene.  

Behov for bedre datakilder  
For å vurdere den reelle risikoen ved klimaendringene, trenger vi både gode forskningsmiljøer og de 

rette verktøyene. Ett viktig verktøy er biobanker, det vil si samlinger av biologisk materiale, og i 

denne sammenheng spesielt fra mennesker, for å kunne studere menneskers helse. Systematiske 

innsamlinger av materiale til biobanker over lang tid, gir viktig kunnskap om hvordan endringer i 

miljøet påvirker helse. Sammenstilt med data fra for eksempel helseundersøkelser, kan data fra 

biobanker brukes til å fange opp nye helsetrusler på et tidlig tidspunkt.  

Et eksempel er hvordan funn av høye nivåer av tungt nedbrytbare poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS) 

har ført til reguleringer i bruken av denne typen stoffer. Ved funn av høye nivåer vil vi ha gode 

grunnlag for å vurdere om funnene bør følges opp med politiske tiltak, og vi vil også ha godt grunnlag 

for å vurdere om disse tiltakene har en effekt.  

 
 

  

https://www.impel.eu/significant-proportion-of-burden-of-disease-in-europe-continues-to-be-attributed-to-environmental-pollution-says-eea/
https://www.impel.eu/significant-proportion-of-burden-of-disease-in-europe-continues-to-be-attributed-to-environmental-pollution-says-eea/
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Del 2: Prioriterte temaer 
 

I denne delen av rapporten presenterer Folkehelseinstituttet sine innspill til prioriterte temaer i 

folkehelsemeldingen. Vi peker på 11 punkter vi mener bør tas tak i nå, for å styrke 

kunnskapssystemet og for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet. 

1. Samtidig styrking av beredskapen og folkehelsearbeidet 
Pandemien har avdekket sårbarheter i infrastrukturen, kunnskapsgrunnlaget, organiseringen og 

fagmiljøene som skal sikre Norges beredskap for fremtidige helsekriser. Samtidig har flere av 

folkehelseutfordringene fra før pandemien vært spesielt synlige under pandemien, for eksempel 

problemstillinger knyttet til sosial ulikhet i helse og psykisk helse. 

Tiltak for å styrke beredskapen i Norge basert på erfaringene fra koronapandemien kan henge 

sammen med en styrking av kunnskapssystemet for folkehelse som helhet. For eksempel har 

Koronakommisjonens påpekt behov for bedre og mer integrert infrastruktur for overvåking og 

kunnskapsproduksjon. Nye digitale tjenester har blitt etablert på rekordtid under pandemien, men 

bruken av eksisterende tjenester har også avdekket betydelige mangler i den digitale infrastrukturen 

som smittevernberedskapen hviler på og som også brukes utenom kriser.  

I oppfølgingen av evalueringene av pandemihåndteringen må vi se kostnaden ved investeringer i 

styrket helseberedskap i sammenheng med potensielle effekter i hele sektoren og i andre sektorer, 

også utenom kriser. 

Hva bør gjøres?  

• Det trengs blant annet et digitaliseringsløft for smittevernberedskap som gir mer effektiv 
samhandling med og mellom kommuner, tjenester, laboratorier og befolkningen, og bedre 
datagrunnlag for smittevernovervåking og epidemiologiske analyser. Dette innebærer både 
modernisering av gamle strukturer, og etablering av nye. Dette vil komme til nytte både i og 
utenom kriser. 

• Det er behov for å styrke utviklingen og utbyggingen av digitale innbyggertjenester. Dette vil 
legge til rette for bedre brukerinvolvering i og utenom kriser.. 

 

2. Ny agenda for klima, miljø og folkehelse 
Klimaendringene, miljøforurensning og tap av naturmangfold kan komme til å påvirke helsen i 

befolkningen på mange måter. Det er mye vi ikke vet om hvordan dette vil påvirke oss på sikt, og 

forskningsfeltet er fremdeles lite i Norge. 

På den ene siden er det behov å styrke innsatsen for å forstå på hvilke måter endringer i klima og 

miljø kan komme til å påvirke folkehelsen i Norge. På den andre siden er det nødvendig å styrke 

forskningsinnsatsen der problemstillingene er klare og vil bli viktigere fremover. 

Hva bør gjøres? 

• Bærekraftige matsystemer er viktig også for folkehelsen fordi det handler om trygg og sunn 
mat, sikker tilgang til mat, og bærekraftig forbruk. Dette er et nytt fagfelt som må bygges 
opp, og som krever tverrsektoriell tilnærming. 

• For å forstå sammenhengen mellom miljøgifter og helse bedre, er det behov for å styrke 
miljøbiobankene. Rutinemessige innsamlinger av biologisk materiale (blodprøver, urinprøver 
mm.) til biobanker, sett i sammenheng med informasjon fra helseregistre og 
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helseundersøkelser, er forutsetninger for å kunne dokumentere endringer som følger av 
klimapåvirkning. 

• Vi bør styrke og legge til rette for tverrsektorielt samarbeid for å møte klimautfordringer. Et 
sterkt fagmiljø som arbeider helhetlig med klima- og miljøfaktorers påvirkning på helse, vil 
kunne bidra til å registrere, systematisere og avdekke omfang og karakter av problematiske 
miljøfaktorer, for å komme fram til målrettede og relevante tiltak.   
 

3. Nasjonalt løft for å ta i bruk norske helsedata 
Vi må bli bedre til å utnytte den rike tilgangen vi har til registerdata i Norge. Det er fremdeles en 

underutnyttet ressurs for helserelatert forsknings- og utredningsarbeid.   

Pandemien har vist hvorfor dette er viktig: Responsen har vært mindre målrettet enn den kunne 

vært dersom det hadde vært bedre tilgang til data som allerede finnes i ulike systemer, på et tidligere 

tidspunkt i pandemien. Samtidig har erfaringene med beredskapsregisteret (Beredt C19) vist nytten 

av koblede data i sanntid som kunnskapsstøtte for lokale og nasjonale myndigheter. 

Potensialet for smidigere og bedre bruk av data er stort innen andre bruksområder også, ikke minst 

utenom kriser. Det gjelder for eksempel på fagområder som sosial ulikhet og innvandrerhelse. 

Bredere, sektorovergripende datakoblinger kan gi verdifull kunnskap til mange offentlige tjenester og 

institusjoner.  

Hva bør gjøres?  

• Opprettholde ambisjoner og målbilde om enklere og sikker bruk av helsedata og andre 
offentlige registerdata. Bruke erfaringene fra datasjø-løsningen i beredskapsregisteret Beredt 
C19 i planer om felles plattform for analyser (helseanalyseplattform eller 
«innsiktsplattform»). Dette må gjøres på bakgrunn av en vurdering av fremtidig 
kunnskapsbehov, og i tett samarbeid mellom kunnskapsmiljøer.   

• Utrede personvernrelaterte og andre juridiske problemstillinger relatert til økt brukt av 
koblede registerdata. Det innebærer også å gå gjennom hjemmelsgrunnlaget for 
Folkehelseinstituttets lovpålagte oppgaver, herunder vurdere om det er behov for endringer 
i helseforskningsloven, helseregisterloven eller annet relevant regelverk.  
 

4. Bedre kunnskapsstøtte til kommunene 
Pandemien har understreket kommunenes sentrale rolle i folkehelse- og beredskapsarbeidet. 

Samtidig har den vist at vi trenger en sterk nasjonal innsats for kunnskapsproduksjon, sammenstilling 

av informasjon, formidling og rådgiving. Kommunene trenger god og lett tilgjengelig kunnskap om 

lokale helseutfordringer for å kunne gjennomføre riktige tiltak både i og utenom kriser. Det er behov 

for å styrke kunnskapsgrunnlaget for å gjennomføre kommunal planlegging, utvikle nyttige tiltak og 

gjøre grundige evalueringer av dem.  

Hva bør gjøres?  

• Styrke datatilgangen og kunnskapsgrunnlaget fra og for kommunene og de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene. Det er behov for utvalgte, standardiserte data fra kommunene 
som kan tilgjengeliggjøres på egnet format. 

• Utvikle bedre verktøy som kommunene kan benytte til beredskap. Det innebærer både bedre 
kunnskapsstøtte og rådgiving, og å kartlegge kommunenes behov og løse praktiske og 
juridiske problemer, slik at kommunene er enda bedre rustet i beredskapsarbeidet. 

• Sørge for nasjonal kunnskapsstøtte til alle kommuner. 
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5. Samlet innsats for systematisk evaluering av folkehelsetiltak 
Vi vet for lite om effekten av tiltakene som iverksettes for å fremme folkehelsen. Dette har 

blitt særlig tydelig under koronapandemien, men det gjelder også utenom kriser.  

Det er behov for å prøve ut tiltak på en vitenskapelig måte for å skaffe et best mulig grunnlag for 

beslutningstakere. Det krever en bred tilnærming nasjonalt for å oppnå store nok utprøvinger, og for 

å kunne planlegge samspillet mellom politikkutforming, iverksetting og evaluering godt nok.  

Hva bør gjøres?  

• Sentrale og lokale myndigheter bør ta initiativ til og legge til rette for evaluering av 
folkehelsetiltak, inkludert randomiserte, kontrollerte forsøk.. 

• Samarbeid om evaluering er nødvendig for faglig kvalitet og bred relevans. For å styrke 
beslutningsgrunnlaget for folkehelsetiltak på lokalt nivå, bør det opprettes et 
evalueringsnettverk der alle kommuner inviteres til å delta.  
 

6. Kartlegge koronapandemiens konsekvenser for folkehelsen 
Vi kjenner ikke til alle effektene av koronapandemien ennå.  Det er grunn til å følge noen 

befolkningsgrupper og problemstillinger spesielt, samtidig som det er behov for å rigge oss for å 

oppdage eventuelle nye og uforutsette effekter.  

Noen viktige temaer er beskrevet nærmere i Folkehelserapportens temautgave 2021: Folkehelsen 

etter covid-19 (9). 

Foreløpig ser det ut til at noen av de viktigste lærdommene fra pandemien vil være om årsakene til 

ulikhetene i byrden av smitte, sykdom og smitteverntiltak i ulike grupper av befolkningen. Denne 

kunnskapen kan være viktig for håndtering av fremtidige utbrudd, men også for arbeidet med sosial 

ulikhet generelt i Norge.  

Hva bør gjøres?  

• Det må legges til rette for langsiktige studier og godt datagrunnlag for å forstå hvordan 
covid-19, vaksinasjon og andre tiltak påvirker sykelighet og dødelighet i befolkningen over 
tid. Det gjelder både konsekvenser vi allerede mistenker, og konsekvenser vi ennå ikke vet 
om.  

• På bakgrunn av det vi vet så langt, bør det prioriteres langsiktige studier som ser på mulige 
langtidskonsekvenser av pandemien blant barn og unge. Innsatsen bør blant annet rettes 
mot hvordan smitteverntiltakene har påvirket læring, tilknytning til skole og arbeidsliv og 
psykisk helse. 

• Det er behov for å styrke overvåkingen av psykiske helse både i hverdag og krise, særlig ved 
hjelp av befolkningsundersøkelser. Dette er nødvendig for å følge med på utviklingen i 
psykiske plager hos enkelte grupper som ser ut til å ha vært mer utsatt under pandemien. 
 

7. Forebygge at barn og unge utvikler psykiske lidelser 
Barn og unges psykiske helse har vært høyt på folkehelseagendaen i mange år. Vi ser likevel fortsatt 

høy forekomst av psykiske plager og lidelser blant unge, og årsakene til utviklingen de siste årene er 

fremdeles ikke kjent. Det gjelder for eksempel utviklingsforstyrrelser som ADHD, og ulike 

spiseforstyrrelser. 

Samtidig er det viktige endringer i måten barn og unge lever livet sitt på, blant annet 

med digitaliseringen av samfunnet.  I tillegg kan andre trusler som krig, klimaendringer og økt risiko 

for miljøforstyrrelser føre til usikkerhet om fremtiden for dagens unge.  



19 
 

Økt kunnskap handler om å styrke kunnskapsgrunnlaget om forekomst og utvikling av psykiske plager 

og lidelser i befolkningen, både i individer og i befolkningen over tid, inkludert risiko- og 

beskyttelsesfaktorer. Forebyggende folkehelsearbeid handler både om å ruste befolkningen til å 

håndtere utfordringer, men også å dempe risikofaktorer. Det er viktig at det forebyggende arbeidet 

skjer før barn og unge utvikler psykiske plager og lidelser. Tverrsektorielt samarbeid vil ofte være 

nødvendig. 

I Norge har vi flere gode universelt forebyggende tiltak som bidrar til at barn vokser opp under trygge 

betingelser. Vi har imidlertid dårligere beredskap og for lite kunnskap om effektive forebyggende 

tiltak for barn og unge som er i risiko for å utvikle psykiske lidelser.  

Hva bør gjøres?  

• Styrke jevnlige befolkningsbaserte undersøkelser med god representativitet fra hele 
befolkningen av barn og unge, inkludert diagnosebaserte studier av psykiske lidelser. Gode 
grunnlagsdata er nødvendig for å følge med på og forstå utviklingen i psykisk helse sammen 
med endringer i samfunnet.  

 

8. Mer kunnskap om innvandreres helse  
De store kunnskapshullene om helsen til innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn utgjør 

en stor sårbarhet for helseberedskapen og i folkehelsearbeidet for øvrig.  

Det er en sentral erfaring fra koronapandemien at enkelte innvandrergrupper har vært 

overrepresentert blant smittede og alvorlig syke. Den har understreket at migrasjonsrelaterte 

forskjeller i helse skyldes en rekke forhold, blant annet knyttet til levekår og bosted, 

sosioøkonomiske forskjeller og forskjeller i helsekompetanse og helserelatert adferd. Det viser at 

tiltak for å utjevne helseforskjeller må utformes i mange ledd, og det gjensidige samspillet mellom 

integrering og helse har blitt tydeligere. 

Den norske innvandrerbefolkningen består av en rekke ulike grupper med svært ulik bakgrunn, og 

det er store forskjeller i helse mellom dem. Sammenhengen mellom innvandring og helse er svært 

sammensatt, og avhengig av en rekke faktorer. Botid i Norge, og sosiale forhold som arbeid, inntekt, 

utdanning og diskriminering, er noen av dem. Vi vet for lite om hva ulike faktorer betyr for gruppenes 

helsetilstand og livskvalitet. Vi mangler også kunnskap om barn og ungdom med 

innvandrerbakgrunn.  

Hva bør gjøres?  

• Det bør utarbeides en ny nasjonal strategi for innvandrerhelse, med vekt på 
helsekompetanse og tverrsektoriell tilnærming.  

• Helseundersøkelsene som ligger til grunn for forståelsen av befolkningens helse, må være 
representative for hele befolkningen. For å få til bedre representativitet av innvandrere i 
helseundersøkelser og andre datakilder, trengs sterkere involvering fra og bedre 
kommunikasjon med disse gruppene. Det er behov for tiltak som gjør det enklere å delta i 
slike undersøkelser, som for eksempel språklig og praktisk tilpasning.  

 

9. Mer kunnskap om rusmiddel- og tobakksbruk i ulike grupper 
Bruk av alkohol og andre rusmidler er blant de viktigste atferdsmessige risikofaktorene for helsetap 
og tapte leveår i Norge i dag. For barn, ungdom og unge voksne er psykiske lidelser og ruslidelser de 
største årsakene til sykdomsbyrde (10).   
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Alkoholinntaket øker blant eldre, og de drikker i dag oftere alkohol enn resten av befolkningen i snitt 
(11). Selv om de ofte har et mindre risikofylt drikkemønster, tåler eldre alkohol i gjennomsnitt 
dårligere enn yngre.  
 
Røyking er en betydelig risikofaktor for uhelse, og denne risikofaktoren er mer utbredt blant de eldre 
i befolkningen enn i yngre aldersgrupper. Etter en jevn nedgang i røyking over tid, er det viktig å 
innrette folkehelsearbeidet mot de røykerne som av ulike årsaker ikke forsøker eller klarer å slutte, 
og som iverksatte tiltak ikke ser ut til å virke for.  
 
De siste årene har lovverk rundt illegal rusmiddelbruk og behandling av rusmiddelavhengighet endret 

seg i mange land, og et forslag om rusreform i Norge har vært behandlet av Stortinget. I forbindelse 

med innføring av reformer og tiltak er det spesielt viktig med kunnskap om rusmiddelbruken til 

undergrupper av befolkningen, som ungdom og unge voksne, eldre, og utsatte og sårbare grupper.  

Det trengs bedre kunnskap om relaterte skader, og av effekten av ulike tiltak både på individnivå og 

samfunnsnivå. 

Hva bør gjøres?  

• Det er behov for bedre og representative befolkningsundersøkelser for å forstå utviklingen i 
rusmiddel- og alkoholbruk i ulike grupper, som ungdom, unge voksne og eldre. For de yngste 
handler det om å ha gode grunnlagsdata for å kunne spore endringer i bruken av rusmidler 
som blant annet cannabis. Eldre er ofte underrepresentert i helseundersøkelser på grunn av 
vanskelig rekruttering. 

• Det er behov for kvalitative studier for å utforme mulige tiltak mot tobakks- og alkoholbruk 
blant eldre.  

 

10. Innsats for flere friske leveår blant eldre 
Selv om eldre har bedre funksjon og er mer selvhjulpne enn tidligere, øker andelen eldre i samfunnet 
og dermed også behovet for helse- og omsorgstjenester de neste tiårene. Det er et mål at eldre skal 
være så friske som mulig, så lenge som mulig. 
 
For å få til det, trenger vi mer kunnskap, og økt bevissthet om hvilke forhold og betingelser som vil 
fremme aktive eldre. Et viktig tema er samsykelighet, med typiske aldersplager som redusert syn og 
hørsel, svimmelhet, dårlig balanse, slitasjeproblemer og kroniske smerter. Forebygging av fall og 
fallulykker er et annet stort helseproblem hos eldre. Rundt 100 000 mennesker anslås å lide av 
demens i Norge i dag, og antall er forventet å dobles innen 2040, og vi har lite kunnskap om hvordan 
det kan forebygges.  
 
WHO vektlegger begrepet sunn aldring, hvor robusthet og skrøpelighet er viktig å kartlegge. Et 
eksempel på en slik kartlegging er tatt i bruk i Storbritannia. Det har vist seg å være et godt verktøy 
for å identifisere høyrisikogrupper for sykdom og død, samt utfall ved covid-19 infeksjon(12). 
  
Hva bør gjøres? 

• Det er mange små og fragmenterte aldringsforskningsmiljøer i Norge. Det er behov for å 
samordne forskning på aldring. 

• Det bør utarbeides en plan for å bedre overvåkingen av eldres helse med vekt på 
samsykelighet, skrøpelighet, funksjon og livskvalitet. 

• Det er behov for forsterket forskningsinnsats for å forstå faktorer som styrker og svekker 
eldres helse, og særlig demens. 
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11. Styrke den globale innsatsen mot pandemier 
Internasjonalt samarbeid er avgjørende for Norges evne til å håndtere pandemier og andre 

helsekriser, og er et viktig innsatsområde i årene som kommer.  

Under pandemien har de globale systemene for varsling, håndtering og samarbeid under epidemier 

har blitt satt på prøve. De har til dels lyktes, og til dels sviktet. Suksessene har blant annet vært 

knyttet til deling av kunnskap, og utvikling og testing av vaksiner og legemidler på tvers av land, og 

samarbeid om epidemiologisk overvåking.  

Prioriterte temaer framover vil være utvikling av bedre systemer for overvåking av virus og bakterier, 

og bedre systemer og sterkere kultur for rask deling av forskningsresultater, biologiske prøver, 

gensekvenser og andre data. Vi trenger også bedre systemer for utvikling og utprøving av medisinske 

pandemitiltak som legemidler, vaksiner og diagnostikk. Mer åpenhet og deling av informasjon 

mellom land, selskaper og organisasjoner er en forutsetning for å skaffe kunnskapen vi trenger.  

Det settes nå i gang mange store internasjonale initiativer, og Norge bør følge opp og være aktiv i 

disse. Pandemien kan gi en ny dynamikk, større engasjement og helt nye muligheter knyttet til global 

helse, folkehelse, forskning og beredskap.  

Hva bør gjøres?  

• Prioritere og styrke involvering i internasjonale samarbeid og prosesser, blant annet for å 
bidra til globale fellesgoder for beredskap og krisehåndtering. 

• Prioritere og styrke partnerskap med folkehelseinstitutt i andre land, for å bidra til mer 
helhetlige helsesystem og beredskap. 
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