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Norge, fra 1. til 9. plass!



Strand et al. BMJ 2010



Sosial ulikhet i sykelighet HUNT3



Kinge et al. JAMA 2019Dødelighet etter inntekts-
prosentil Norge 2011-2015

Kvinner med høyest inntekt kan 
forvente å leve 10 år lenger, 
menn 13 år lenger



Dødsårsaker som 
forklarer forskjellene

De hyppigste
Hjerte-kar-sykdom
Lungesykdom
Kreft



Rettferdighet i helsetjenestene?

• Helsetjenesten kan bidra til å utjevne helseforskjeller 
hvis de er rettferdig fordelt
– Tilbudslikhet
– Resultatlikhet

• Årsaker til sosiale forskjeller i helsetjenester
– Strukturelle (eierskap, finansiering, organisering)
– Kulturelle



For folk flest er det lik tilgang til fastlege
Årlig antall kontakter med fastlege

Statistikk: Erik R. Sund, HUNT (KPR)



Men grupper med dårligst helse har 
hindringer ved å oppsøke fastlege
• Barn og ungdom med sosiale problemer
• Rus- og alkoholavhengige
• Psykisk og fysisk utviklingshemmede
• Folk med lav inntekt
• Innvandrere med annen kultur og språkutfordringer
• Eldre med sosiale, økonomiske og helsemessige problemer







Andel med høyt blodtrykk (140/90) etter utdanningsnivå i HUNT1 
til HUNT4. Menn 40 år og eldre, aldersstandardisert 

Statistikk: Erik R. Sund, HUNT



Andel med høyt blodtrykk (140/90) etter utdanningsnivå i HUNT1 
til HUNT4. Kvinner 40 år og eldre, aldersstandardisert 

Statistikk: Erik R. Sund, HUNT



Sosial ulikhet i helseatferd

Røykerelatert overdødelighet





Sosiale forskjeller i helseatferd
er rasjonelle responser på ulike levekår
Daniel Nettle, Newcastle

https://videoportal.rcn.no/#/videos/b65c1186-c423-40ec-9c93-f2d5e5f6f473



Rasjonell respons på 
dårlige levekår med 
manglende kontroll, gir 
dårligere helse
- vond sirkel



Sosial ulikhet i samfunnsdeltakelse



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


Aktive i kulturlivet:
20 – 40% lavere dødelighet



Geografisk variasjon i samfunnsdeltakelse
- fritidsaktiviteter



Geografisk variasjon i samfunnsdeltakelse
- fritidsaktiviteter: Trondheim - levekårssoner



Sosial ulikhet i samfunnsdeltakelse
- fritidsaktiviteter, Trøndelag



Sosial ulikhet i deltakelse i politisk
aktivitet/samfunnsdebatt – demokratisk problem?



Å redusere sosiale ulikheter
Systematisk innsats på alle nivå

Nivå

• Individuelt

• Inter-individuelt

• Organisasjons

• Samfunn

• Politisk

Type

• Høy-risiko

• Høy-risiko

• Høy-risiko /
Populasjon

• Populasjon

• Populasjon

Ansvar

• Helsetjenesten

• Sosialtjenetsen/
Helsetjenesten

• Organisasjoner

• Kommuner

• Regjering

Tiltak

• Individuelle tilbud

•Gruppetilbud

•Tilbud til ansatte
•Tilbud til elever/studenter

• Tiltak i alle sektorer

• Lover, sosial 
og øko. politikk



Tiltak på kommunenivå



Politikkområder som vil påvirke sosial 
ulikhet i helse
• Barne- og familiepolitikk
• Utdanningspolitikk
• Arbeidsmarkedspolitikk
• Sosialpolitikk
• Miljøpolitikk
• Trafikk/infrastruktur-politikk
• Landbrukspolitikk
• Finans- og skattepolitikk
• Arealplanleggings-politikk
• Helsetjenestepolitikk



Kampen om pengene
• De som har minst fra før er 

gjerne de som må blø for å 
balansere budsjettet

• Ofte ingen stemme i 
offentligheten

• Ingen pressgruppe
• Ingen makt, kan ikke streike





Hva kan gjøres lokalt?



Tiltak anbefalt i norsk rapport

Politikk



Oppvekst               Arbeidsliv



Atferd Helsetjenester




