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Barnekonvensjonen -artikkel 24 Helse 

1. Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest 
oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og 
rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen barn fratas sin 
rett til adgang til slike helsetjenester.
2. Partene skal arbeide for full gjennomføring av denne rettighet og skal særlig treffe egnede tiltak for å:

a) redusere spedbarns- og barnedødelighet,

b) sikre at det ytes nødvendig legehjelp og helseomsorg til alle barn, med vekt på utviklingen av primærhelsetjenesten,

c) bekjempe sykdom og feilernæring, også innenfor rammen av primærhelsetjenesten, ved bl.a. å anvende allerede tilgjengelig teknologi 
og gjennom å stille tilstrekkelig næringsrike matvarer og rent drikkevann til rådighet, idet farene og risikoen knyttet til miljøforurensning 
tas i betraktning,

d) sikre egnet helseomsorg for mødre før og etter fødselen,

e) sikre at alle grupper i samfunnet, særlig foreldre og barn, er informert om, har tilgang til undervisning om og støttes i bruken av 
grunnleggende kunnskaper om barns helse og ernæring, fordelene ved amming, hygiene, miljøhygiene og forebygging av ulykker,

f) utvikle forebyggende helseomsorg, foreldreveiledning, og undervisning og tjenester 
innen familieplanlegging.

3. Partene skal treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse.

4. Partene forplikter seg til å fremme og oppmuntre internasjonalt samarbeid med henblikk på gradvis å virkeliggjøre fullt ut rettighetene 
anerkjent i denne artikkel. I denne sammenheng skal det tas spesielt hensyn til utviklingslandenes behov.



Mål for folkehelsearbeidet i Norge

• Flere leveår
Norge skal være blant de tre 
landene i verden som har 
høyest levealder

• Bedre leveår
Befolkningen skal oppleve flere 
leveår med god helse og trivsel

• Jevnere kår
Vi skal skape et samfunn som 
fremmer helse i hele 
befolkningen og reduserer 
sosiale helseforskjeller



”Psykisk helse skal få en større 
plass og bli like viktig som 
fysisk helse i 
folkehelsearbeidet” 

• Legge til rette for helsevennlige valg

•Aktive eldre



Vi må ha kunnskap
Mer, bedre, raskere



forekomst
årsaker

effekter
kostnader

erfaringer



Beskytte, forebygge og fremme 
helse hos barn og unge



Barnebefolkningen i Norge

• Cirka 60 000 barn fødes hvert år

• Totalt antall barn i Norge var 1 114 268 per 1. januar 
2017 (SSB)

• De fleste barn bor sammen med begge foreldrene i 
oppveksten

• 17 prosent av barn og unge under 18 år er 
innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre 



Tema i folkehelserapporten

• Helse i fosterliv og første leveår *

• Livsstilsfaktorer hos mor og 
barnets helse *

• Ikke-smittsomme sykdommer

• Infeksjoner

• Skader og ulykker

• Psykisk helse og psykiske lidelser *

• Selvmord og selvmordsforsøk 

• Tenåringsgraviditet

• Bruk av legemidler

• Faktorer som har betydning for 
barns helse *

• Norske barns helse i 
internasjonal sammenheng

• Hva betyr god helse i barneårene 
for helse i voksen alder? *

• Utfordringer og muligheter for 
forebygging og helsefremming



Helse i fosterlivet og 
de første leveårene



Hovedpunkter

• Spedbarnsdødeligheten og andelen dødfødsler har 
gått betydelig ned de siste 40 årene

• Flere overlever for tidlig fødsel

• Flere overlever med medfødte 
syndromer/sykdommer

• Færre dør i ulykker: i trafikken, ved drukning 

• Færre dør av infeksjonssykdommer og kreft



Psykisk helse og 
psykiske lidelser 



Hovedpunkter - 1

• Befolkningsstudier i Norge har vist at omkring 7 prosent 
av barn i førskole- og skolealder har symptomer 
forenlige med en psykisk lidelse på 
undersøkelsestidspunktet. 

• Rundt 5 prosent og av barn og ungdom i alderen 0-17 
år behandles hvert år i psykisk helsevern for barn og 
unge (BUP). 

• Gutter har høyest risiko for utviklingsforstyrrelser som 
debuterer tidlig i livet, som ADHD, 
autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og 
for atferdsforstyrrelser. 



Hovedpunkter - 2

• Fra puberteten og oppover er det en overhyppighet av depresjon, 
angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser hos 
jenter. 

• Blant jenter i alderen 15-17 år har andelen som får diagnoser i 
BUP steget i femårsperioden fra 2011 til 2016, fra 5 prosent til 7 
prosent per år. 

• Befolkningsundersøkelser indikerer også en økt belastning av 
psykiatriske symptomer hos tenåringsjenter de senere årene.  

• Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn har noe høyere 
forekomst av psykiske plager enn barn og ungdom med norsk 
bakgrunn. Det er imidlertid store forskjeller mellom ulike 
landgrupper.  



















Faktorer som har betydning 
for barns helse



Familie og omsorg

• Nesten 40 prosent av alle barn opplever samlivsbrudd mellom 
foreldrene i løpet av barndommen (SSB, 2015). 

• I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det i 2015 mer enn 19 000 barn under 18 
år som opplevde at foreldrene skilte seg eller ble separert. I tillegg kommer 
antall barn med samboende foreldre som flytter fra hverandre.

• De første to leveårene bor 88 prosent av barna sammen med begge 
foreldrene. Denne andelen synker gradvis til 62 prosent blant 17-
åringene.

• Foreldrenes samlivsbrudd ser ut til å ha sammenheng med både 
psykiske helseplager, skoleproblemer og frafall fra skolen hos barna 

• Det er flere barn som lever med konflikt der foreldrene bor fra 
hverandre enn der de bor sammen.

• Konfliktene kan være særlig skadelige for barn dersom de er langvarige, 
intense, personorienterte, fiendtlige, eller dersom barnet er tema eller 
involveres i konflikten mellom foreldrene 



Barnehage

• I 2016 hadde 91% av norske barn 1-5 år barnehageplass (SSB):
• 82 prosent i aldersgruppen 1–2 år
• 97 prosent i aldersgruppen 3–5 år 

• Antallet og andelen minoritetsspråklige barn som har 
barnehageplass, øker. For aldersgruppen 1–5 år var andelen 76 
prosent i 2016, og dette er 2 prosentpoeng høyere enn i 2015. 

• Barn som går i barnehage med høy kvalitet, har oftere bedre 
språk og bedre sosial tilpasning enn barn som er hjemme eller i et 
annet barnepasstilbud 

• Norske barnehager tilfredsstiller ikke minimumskravet på minst 
80 prosent ansatte med grunnleggende opplæring innen 
barneomsorg. Videre tilfredsstiller ikke Norge kravet om 50 
prosent ansatte med minst tre års barnefaglig utdanning 



Skole

• Elevundersøkelsen 2016 viser at de fleste elevene, 
89,5%, oppgir at de trives i skolen

• Nesten alle, 94%, har ofte eller alltid noen å være 
sammen med i friminuttene. 4,3 % har noen ganger 
noen å være sammen med i friminuttet, mens 1,5 % 
svarer at de sjelden eller aldri har noen å være sammen 
med

• I gjennomsnitt er det nesten 1 av 4 elever som ikke 
fullfører videregående skole i løpet av fem år. Andelen 
er høyere for elever som har foreldre uten høyere 
utdanning.

• Inneklimaet ser ut til å være mye dårligere i skolen enn 
på andre arbeidsplasser.



Mobbing

• 6,3 % av elevene forteller at de blir 
mobbet av medelever, voksne på skolen 
eller digitalt av medelever, to til tre ganger 
i måneden eller oftere

• Dette utgjør ca. 63 000 elever årlig.

• Barn og ungdom som blir utsatt for 
mobbing, har betydelig økt risiko for å 
utvikle psykiske problemer.

• Risikoen er ofte dobbelt så høy eller mer enn 
dobbelt så høy blant mobbeofre enn blant 
de som ikke har vært mobbet, viser en rekke 
studier.

• Problembelastningen er størst når 
mobbingen er systematisk og langvarig.

• Forekomst av mobbing er stabilt på tross 
av mange års innsats

• Tiltak mot digital mobbing har lite 
overbevisende resultater



Livskvalitet blant barn og unge

• Ungdata-undersøkelsen 2016 viser at:
• 80–90 % av barn og unge er fornøyde med livet og foreldrene sine. De 

fleste er optimistiske, og tre av fire ungdommer tror at de vil få et godt 
og lykkelig liv.

• Både på ungdomstrinnet og på videregående er 66 % «helt enig» i 
påstanden «jeg trives på skolen», 27–28 % er «litt enig» og sju prosent 
er enten litt eller helt uenig.

• Ungdom i familier med dårlig råd er gjennomgående mindre tilfredse, 
og er sjeldnere fornøyde med foreldre, venner og lokalmiljøet. 

• Høy livskvalitet har sammenheng både med bedre fysisk helse og 
færre psykiske plager og lidelser. Å undersøke livskvaliteten i 
grupper av befolkningen er viktig i et moderne folkehelsearbeid 
og legger grunnlaget for hensiktsmessige tiltak. Barndom og unge 
år utgjør en særlig viktig periode, både fordi god livskvalitet i 
denne perioden er viktig i seg selv, og fordi man her legger 
grunnlaget for et voksenliv med god livskvalitet og helse (FHI, 
2017)



Rusmidler og tobakk

• Andelen norske 15–16-åringer som oppga at de noen gang hadde røykt, har vært 
jevnt fallende etter årtusenskiftet, fra omkring 70 prosent i 1999 til 29 prosent i 
2015

• Andelen som rapporterte å ha brukt snus noen gang er redusert fra 33 prosent i 
2007 til 24 prosent i 2015

• Andelen som oppga at de hadde drukket alkohol noen gang har vært jevnt 
nedadgående etter årtusenskiftet, fra 85 prosent i 1999 til 59 prosent i 2015



Vold og overgrep

• Vold og overgrep er 
viktige folkehelse-
problemstillinger

• Risikofaktor for uhelse i 
Norge og globalt

• Forebyggende arbeid mot 
vold og overgrep er en 
viktig del av et samlet 
folkehelsearbeid

• Grefsenerklæringen



Muligheter for forebygging

Både samfunnsmessige og individrettede muligheter for 
forebygging. Forutsetningene er blant annet at:

• Data om barn og ungdoms helse innhentes regelmessig 
gjennom helseundersøkelser og/eller aggregering av lokalt 
innsamlede data (helsestasjoner, skoler, registre).

• Forebygging begynner senest i svangerskapet, helst før.

• Forebygging skjer på arenaer der barn og gravide er: 
Helsestasjoner, barnehager og skoler, 
skolehelsetjenenesten, fritidsaktiviteter og kulturskoler, 
fritidsklubber og i media som benyttes av barn og unge.

Skolehelsetjenesten har en viktig rolle, både fordi den er et 
lavterskeltilbud, og fordi den treffer ungdom i en viktig og 
sårbar alder.



Årsaker til økning i psykiske plager 
og lidelser?

• Vi mangler kunnskap
• En del studier på 

endringer

• Få studier på mulige 
forklaringer på 
endringene

Stort behov for 
longitudinelle studier



Integrere psykisk helse og rus i det 
generelle folkehelsearbeidet

• UK Faculty of Public Health og Mental 

Health Foundation, 2016

“This report focuses on what can be done 

individually and collectively to enhance 

the mental health of individuals, families 

and communities by using a public health 

approach”

• Likestille psykisk helse - som her 

inkluderer rus - i folkehelsearbeidet

• Integrere fysisk og psykisk helse



Hva virker – noen eksempler

• Tidlig intervensjon mot depresjon hos pasienter 
med diabetes

• Tidlig intervensjon ved schizofreni

• Barnehager med høy kvalitet

• Råd til gjeldsofre

• Sikring av broer



• God psykisk helse er grunnleggende for 

helse og trivsel. 

• Risikofaktorer for vanlige psykiske 

lidelser henger sterkt sammen med 

sosial ulikhet. 

• Det er klar evidens og vitenskapelig 

enighet om at handlinger for å gi barn 

den best mulige start på livet gir størst 

gevinst for psykisk helse og 

samfunnsnytte. 

• Universelle tiltak, på tvers av sosiale lag, 

med innsats vektet etter sosial ulikhet 

og behov.



Grupper av mulige årsaker 

• Åpenhet, lavere terskel for å rapportere, lavere 
terskel for å stille diagnoser og behandle med 
medikamenter

• Rusmiddelbruk

• Forhold til kropp og utseende

• Forhold til skole og utdanning, 
spesielt prestasjonskrav

• Digitale medier/spill, sosiale medier

• Individualisering



Hvordan kan vi 
forebygge 
plager og lidelser
og 
fremme 
helse og livskvalitet?



Forebyggingsparadokset
Tiltak som retter seg mot individer med høy risiko versus 
befolkningsrettede tiltak som når alle. 

• Forebygging rettet mot individer med høy risiko kan ha 
stor effekt på de menneskene det gjelder, men det har 
en begrenset totaleffekt i befolkningen.

• De befolkningsrettede tiltakene derimot, som kanskje 
bare utgjør en liten endring for enkeltmennesket, kan 
ha stor effekt i befolkningen som helhet. 

• Forklaringen er at det ikke er i gruppen med høyest 
risiko at de fleste sykdomstilfeller oppstår. 

• De fleste tilfellene kommer fra gruppen med middels 
høy risiko. Dette fordi denne gruppen er så mye 
større.



Det betyr at….

• ….en god skole for alle barn kan ha mye større 
innflytelse på antallet som dropper ut, enn tjenester 
rettet direkte mot ungdommer med høy risiko for 
frafall. 

• …dersom matvareprodusentene reduserer 
saltinnholdet i sine matvarer vil det ha større innflytelse 
på hvor mange som får hjerte- og karsykdommer, enn 
kostveiledning overfor de som har utviklet høyt 
blodtrykk. 

• ….at en restriktiv alkoholpolitikk er et mer effektivt 
tiltak for å redusere summen av alkoholskader i 
samfunnet enn innsats overfor personer med et 
etablert alkoholproblem.
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Hva betyr god helse i 
barneårene for helse i voksen 
alder?



Refleksjoner

• Hva virker?
• Universelle ordninger som også sørger for utsatte 

grupper og de mest sårbare

• Hvordan kan vi vite hva som virker?
• Forskning 



Takk



Samspill av faktorer gjennom 
livsløpet
• Dagens folkehelse er et uttrykk for de 

miljøbelastningene som innbyggerne har vært 
utsatt for tidligere 

• Framtidig folkehelse vil bli formet av hvordan 
sykdomsfremmende og -hemmende faktorer er 
fordelt i dag

• Påvirkningene kan være av biologisk eller 
psykososial natur, og de kan bestå av samspill 
mellom arvelige egenskaper og miljø



En hypotese:
Om skolemodenhet 
og ADHD



Tidligere bilder



Hvorfor sliter unge psykisk?

Hvordan kan vi forebygge 
psykiske plager 

og fremme god psykisk helse 
og livskvalitet?



Thea og Nini 



Utviklingstrekk



Kreft

Hjertekar

Psykiske lidelser

Muskel-skjelett

Selvmord
Overdoser
Trafikkdød

(ikke-dødelig)

Norge – sykdomsbyrde 2015 
0-79 år – begge kjønn



Verdens helseorganisasjon

Psykiske lidelser og symptomer 
utgjør en større del av 
sykdomsbyrden i verden (23%) 
enn hjertekarsykdom (16%) 
og kreft (16%)

Murray CM, Lopez A et al 1996 



Fylkesvis forekomst av ADHD blant 
barn og unge
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Usikkerheten i tallene

• Få undersøkelser har gjentatte målinger over et langt 
tidsrom. I tillegg er disse beheftet med usikkerhet pga. 
endringer i diagnostisk praksis.

• Når livsvilkår i samfunnet endrer seg, vil forekomsten 
av psykiske plager trolig påvirkes mer enn psykiske 
lidelser.

• Endringer i samfunnet over tid kan påvirke resultatene, 
blant annet:  
o språk og uttrykksform
o sosial aksept for å gi uttrykk for psykiske problemer 
o hva som oppfattes som psykiske problemer
o endringer i klinisk praksis 



Hvorfor sliter unge 
psykisk?









Gener og miljø

Årsaksforskning er nødvendig for å gjøre 
oppdagelser, og utvikle nye behandlinger og 
forebyggende tiltak

• Genetisk sårbarhet og beskyttelse kartlegges

• Mye ny kunnskap de siste 5-10 årene

• Kunnskap om genetikk gjør det enklere å 
identifisere miljømessige årsaker ved hjelp av store 
befolkningsbaserte familiestudier


