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Kilde: Verdens Gang 9. juni 2019

Å finne årsak er viktig for å iverksette
riktig tiltak i riktig område, det er
hovedutfordringen for øyeblikket.
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Skreddersydd statistikk 
for alle kommuner og fylker.



Hvilken kunnskap trenger vi
i folkehelsearbeidet?
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I Norge har vi…

̶ Solid regelverk som beskytter individuelle rettigheter og personvern

̶ 500 000 - 1 million deltagere har gitt samtykke og er med i 
helseundersøkelser

̶ Registerdata fra hele befolkningen fra 1951

̶ Helseundersøkelser - MoBa

̶ Rett til og økende tilgang til egne data

̶ Satsing på e-helse

̶ Tillit
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Fem utvalgte hovedutfordringer

Barn og unge med psykiske plager

Barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt

Mange mottakere av uføretrygd

Sosial ulikhet i helse og geografiske forskjeller

Koordinere folkehelsearbeidet



Forekomsten av ADHD 
varierer mye fra fylke til 
fylke.
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Kilde: ADHD i Norge, FHI, 2016.

Eksempel



Kilde: Karlstad m.fl. 2017
Reseptregisteret, NPR, Folkeregisteret. Ca 500 000 barn. 

Sannsynlighet (hazard ratio, HR) for å ha 
mottatt ADHD-medisin etter fødselsmåned, 
blant gutter født 1998-2006, fulgt til 2014.Sannsynligheten for å få ADHD-

diagnose øker med 
fødselsmåned for både gutter og 
jenter

Det samme gjør sannsynligheten 
for å motta medisin for ADHD

Eksempel



Andel (%) 6-17-åringer som startet å motta 
hjelpestønad etter fødselsmåned, født 1983-97.

4,1

5,4

2,4

2,7

1

2

3

4

5

6

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Jenter

Gutter

Kilde: NAV/Lima og Helde 2019

Sannsynligheten for å motta 
hjelpestønad blant gutter øker 
med fødselsmåned.

Blant hjelpestønadsmottakerne 
er hyperkinetiske forstyrrelser 
den hyppigst forekommende 
diagnosen. 

Eksempel



Eksempel

De Ridder et al. High school dropout and long-term sickness and disability in young 

adulthood: a prospective propensity score stratified cohort study (the Young-HUNT 
study). BMC Public Health 2013

Sannsynligheten for å bli ufør 
eller langtidssykemeldt er 
høyere blant de som faller fra 
videregående skole.



Store forskjeller i forventet levealder
Forventet levealder etter husholdningsinntekt, kjønn og utdanningsnivå i Norge, 2011-2015

Kilde: Kinge et al 2019

Eksempel



KvinnerMenn

Kilde: Kinge et al 2019

Større forskjell mellom USA og Norge i lavinntektsgrupper
Forventet levealder etter husholdningsinntekt og kjønn, Norge og USA

Eksempel



̶ Gode nærmiljø

̶ Mestring og trivsel for alle barn og unge

̶ Reduserte sosiale helseforskjeller blant barn og unge

̶ Deltakelse i arbeidslivet

̶ Prioritert innsats der folkehelse- og levekårsutfordringene er størst

̶ Samordnet folkehelsearbeid

AGDERS FOLKEHELSESTRATEGI 2018-2025

Satsingsområder



Agder i front i å bruke kunnskap 
for å løse folkehelseutfordringer?

̶ Hvordan få den kunnskapen dere trenger
̶ Hvilke data trengs og hvilke data finnes?
̶ Fylkeshelseundersøkelsen inngår i et større sett av potensielle datakoblinger

̶ Samarbeid om folkehelsearbeid
̶ Kunnskapsgrunnlag og oversikt
̶ Evaluering og følgeforskning

̶ Nye forskningsprosjekter?






