
Undersøkelsens relevans for vårt arbeid
Hva jeg tenker er det viktigste å ta med i det videre arbeidet

Jeg har to budskap



Fokus på sosiale gradienter og endringer i 

livsløpet
Og hva vi gjør med det



Sosial gradient på trygghetsfølelse



Økende andel med trygghetsfølelse jo eldre vi blir



Sosial gradient på ensomhet – gjennomsnittsscore



Ensomhetsproblemet blir mindre jo eldre vi blir



De fleste faktorer vi måler har en sosial gradient

• ..der de med lavest utdanning kommer dårligst ut

• Sukkerinntak / fiskeinntak / frukt- og grønnsaksinntak

• Tobakk / aktivitet på fritiden

• Sosial støtte / trygghet / støttende relasjoner / økonomi

• Opplevd helse / fornøydhet / søvn

• De to unntakene er:

• Alkoholinntak ≥ 2x/uke

• Stillesitting



Stor omvendt sosial gradient på alkohol



Eneste faktor som ikke blir bedre med årene



Hva gjør vi med dette?



Psykiske plager i Ungdata 2019
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Har du i løpet av den siste uka 
vært plaget av noe av dette: -

• Følt at alt er et slit

• Hatt søvnproblemer

• Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert

• Følt håpløshet med tanke på framtida

• Følt deg stiv eller anspent

• Bekymret deg for mye om ting

• Følt deg ensom
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SYMPTOMER
Hva er det grunnleggende problemet?
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Beskyttelsesfaktorene som skaper disse skillene

• Forhold på skolen

• Trives / lærere bryr seg / kan snakke med lærer om personlige problem

• Forhold i nærmiljøet

• Fornøyd med idrett-kulturtilbud / ikke mobbet / ikke vold

• Foreldre og familie

• Foreldre kjenner venner / vet hvor jeg er / kan snakke om pers. problem

• Får ikke lov å drikke alkohol / lite alkohol hos foreldre

• Sosiale relasjoner

• Har venner / har venner de kan betro seg til og ta opp pers. problem 
med / andre trygge voksne de kan snakke om pers. problem med 



Hasj er blitt vanlig – er det farlig?

Høy grad av 

beskyttelse

Lav grad av 

beskyttelse
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Islands prosjekt for bedre levekår og folkehelse
1997-2017Hadde Europas største 

ungdomsrusproblem

Kjennetegn rusfrie:

Organisert aktivitet

Var mer med foreldre

Ble sett på skolen

Drev ikke gatelangs

Tiltak:

Hevet aldersgrense

Foreldrekontrakter

Foreldrenettverk

Foreldretid med barn↑

Portforbud

≈kr. 4000 per barn/år

Resultater:

Andel med mye foreldretid 23%→46%

Andel med i organisert aktivitet  24%→42%

Andel fulle 15-16 åringer siste mnd 42%→5%

Andel 15-16 åringer med hasjbruk siste mnd 17%→7%

Andel 15-16 åringer som røyker 23%→3%



Oppsummering

• Ikke så mye nytt – men likevel mange viktige bekreftelser

• Sosial ulikhet i helse er en av våre største utfordringer – og forskjellene 

er økende

• ..fordi våre tiltak treffer dårligst de vi ønsker å treffe

• Hvis vi vil er det mange konkrete tiltak vi på Agder kan sette inn for å 

bedre folkehelsa mange hakk



Takk for oppmerksomheten!


