
Psykisk helse i et folkehelseperspektiv.
-Hva har det med rusfeltet å gjøre? 
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Folkehelsearbeidets 
utvikling
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Årsaker til årsakene
• Materialistisk  forklaring
• Helseatferd
• Psykososiale mekanismer

Sosial ulikhet i helse
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https://dusken.no/artikkel/22446/populr-velvre/
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https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/ny-undersokelse-ungdom-far-bedre-livskvalitet-med-organisert-idrett/
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https://rop.no/aktuelt/aa-fungere-praktisk-og-sosialt-viktigst-for-livskvaliteten-til-act-brukere
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Psykisk helse er «En tilstand av velvære der individet kan 
realisere sine muligheter, kan håndtere normale 
stressituasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og 
produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og 
i samfunnet.” (WHO)



15.04.2016

Ole Trygve Stigen

8

http://linatherese.blogg.no/1423691558_hudpleie_og_velvre.html


15.04.2016

Ole Trygve Stigen
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To opprinnelige tradisjoner:         

10

Den hedoniske

• positive følelser

• nytelse

• tilfredshet

• belønning

Den eudaimoniske

• selvrealisering

• personlig vekst

• utvikle ferdigheter

• mening

• autonomi

• styrker

• positive relasjoner

• delte mål

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cypgCrd3v-YasM&tbnid=UkA818GaXrrwtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mlahanas.de/Greeks/Bios/Aristippus.html&ei=C25KUrblOqOq4ASv64HoDQ&bvm=bv.53371865,d.bGE&psig=AFQjCNGPWGUXmO2va09IARxPThpd6nuk9g&ust=1380695933104502


Å ha det bra og fungere godt- «livskvalitet»
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https://dusken.no/artikkel/22446/populr-velvre/
http://novartis-prod-msnytt.episerverhosting.com/hva-er-multippel-sklerose/leve-med-multippel-sklerose/god-livskvalitet/
https://rop.no/aktuelt/aa-fungere-praktisk-og-sosialt-viktigst-for-livskvaliteten-til-act-brukere
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/ny-undersokelse-ungdom-far-bedre-livskvalitet-med-organisert-idrett/


• sosial støtte

• aktivitet/deltagelse

• tilhørighet, sosial integrasjon

• tillit 

• mulighet for utfoldelse og bruk av egne evner 

• kontroll over egen livssituasjon
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Sentrale beskyttelsesfaktorer for psykisk helse

Mulig å påvirke lokalt: 
Kan legge til rette
Kan endre 
Kan styrke det 
Kan redusere barrierer
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http://novartis-prod-msnytt.episerverhosting.com/hva-er-multippel-sklerose/leve-med-multippel-sklerose/god-livskvalitet/


Stress og ensomhet- risikofaktorer
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx_9rC5uLeAhVD_ywKHfnjCggQjRx6BAgBEAU&url=https://forskning.no/psykologi/2011/10/depresjon-kan-skade-hjernen&psig=AOvVaw0tQquXoTlD1oMGBWvjEVc0&ust=1542797115172657


Ensomhet og lite sosial støtte  (emosjonell)

15



Sosial deltakelse og vennskap
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Helse og livskvalitet skapes i møtet mellom 
individets forutsetninger og omgivelsenes krav



«Psykisk helse i et folkehelseperspektiv» 

1. Livskvalitet er et hensiktsmessig 
fokus

2. Tiltak i folkehelsearbeidet som 
retter seg mot betingelsene for et 
godt hverdagsliv. 

3. Betingelsene kan påvirkes i 
samfunnsplanlegging og utvikling i 
sektorer som arbeidsliv, nærmiljø, 
kulturliv, barnehage og skole.
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Stortingsmelding 34 (2012-2013)

• Regjeringen vil legge mer vekt på 
betydningen av sosial kapital, sosial støtte 
og medvirkning i folkehelsearbeidet.

• Det skal legges mer vekt på å forebygge 
ensomhet og isolasjon i folkehelsearbeidet.

• Flere enkeltmennesker skal oppleve å være 
en del av fellesskapet og få støtte til å 
håndtere hverdagslivets utfordringer.
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Meld. St. 19 (2014-2015)

• Psykisk helse ett av tre prioriterte områder!

• Regjeringen vil inkludere psykisk helse som en likeverdig del av 
folkehelsearbeidet. 

• Flere skal oppleve god psykisk helse og sosiale forskjeller i 
psykisk helse skal reduseres

03.01.2019

møte med IMDi, 9.mars 2016
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« All ny politikk må måles 
opp mot dette 

– om det styrker eller 
svekker den enkeltes 
mestring og kontroll over 
eget liv»
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Synliggjøring av psykisk helse i 
folkehelsearbeidet: Rapportserie
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Rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv

…I likhet med hva som gjelder i arbeidet for å fremme psykisk 
helse, er trygg oppvekst, følelse av å være verdifull, god 
mestringsfølelse og meningsfulle aktiviteter av betydning for 
befolkningens rusmiddelbruk. Forekomsten av slike faktorer og 
forhold – som vil variere gjennom livsløpet – vil enten kunne gi 
beskyttelse eller utsette folk for risiko relatert til rusmiddelbruk.

Beskrivelse av Program for folkehelsearbeid i kommunene



Konseptualisering – rapport fra FHI

• Hva er rusmiddelforebygging i et 
folkehelseperspektiv

o Befolkningsstrategier og 
høyrisikostrategier

o Teoretiske tilnærminger
• Risiko- og beskyttelsesfaktorer for 

rusmisbruk- litt. gjennomgang
• Eksempler på forebygging av 

rusmiddelbruk innenfor ulike 
samfunnsarenaer
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Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid
- rapport fra Korus Midt

• Å bygge felleskap og tilhørighet

• Å  legge til rette:

o Opplevelse av mening 

o Mestring

o Deltakelse

o Trivsel og trygghet

o Egenkraftmobilisering
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https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlingar/smerte-hva-er-det/
http://www.smabarnsforeldre.no/gleder-a-glede/
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Årsaker til bruk av rusmidler

• Flykter fra vondt- følelse av verdiløshet, 
å være alene. 

Ønsker å være sosiale og føle glede

• Bærere av vold og omsorgssvikt- vokst 
opp med utrygghet, skyldfølelse og 
følelse av å ikke være god nok

Ønsker å dempe vonde følelser

• Mangler tilhørighet- ikke akseptert eller 
sett.

Ønsker å passe inn og ha et fellesskap



Trengs mer kunnskap om psykososiale faktorers 
betydning i rusmiddelforebygging?

• I forskning- kunnskap om psykososiale faktorers betydning  i 
rusmiddelforebygging 

• I praksisfeltet –kunnskap om hvordan
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Det store prosjektet

• Styrke folkehelsearbeidet i kommunene
Integrere psykisk helse i folkehelsearbeidet og fremme 
godt rusmiddelforebyggende arbeid

• Bringe sammen aktører i kommunen: sektorer, 
profesjoner, fag- og forskningsmiljøer, frivilligheten 
m.fl.

• Få mer kunnskap om tiltak som virker
• Få mer forskning i, på og med kommunene

• Styrke, og bidra til, jevnere fordeling av helse 
og livskvalitet i befolkningen


