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Stefan Löfvén

Statsminister

Magdalena Andersson

Finansminister



Magdalena, 

visste du at 

psykiske

lidelser er

Sveriges

største

helse-

utfordring? Stefan Löfvén

Statsminister

Sverige

Magdalena Andersson

Finansminister



Stefan Löfvén

Statsminister

Magdalena Andersson

Finansminister

Selvfølgelig, Stefan! 

Det gjelder både i

• Forekomst 

• Belastning på barn

• Frafall videregående

• Sykefraværskostnad

• Uføretrygdskostnad

• Tapte arbeidsår

• Sykdomsbyrde

• Totale kostnader

• Kostnadsratio

• Dødelighet



Det sier de i 

SKL også, 

Magdalena. De 

sier det er

landets dyreste

sykdommer. 

Tror du det er

sant? Det må

jo du vite, du 

som er

finansminister?



Stefan Löfvén

Statsminister
Magdalena Andersson

Finansminister

Jajamen sann, 

visst er det

sant. I Norge, 

Stefan, har de 

regnet ut hva

psykisk sykdom

koster landet. -

Og husk, 

Stefan, Norge 

er jo et lite land 

- bare halvdelen

av vår

befolkning? 



Ja, hva

koster

psykisk

sykdom i

Norge da, 

Magdalena?

Stefan Løfvén

Statsminister
Magdalena Andersson

Finansminister



Se her er de 

norske

tallene, 

Stefan. Nå

må du ta det

lungnt! 

Psykisk

sjukdom

koster Norge 

185 

milliarder

norske

kroner –

hvert år!!! 



Hva, Magdalena? 

185 millarder

norske kroner? 

Det er jo like mye

som nordmennene

investerer i olje og

gass i år, det. 



Ja, Stefan, jeg 

snakket med den 

norske 

finansministeren, 

Siv Jensen, i går. 

Hun sa at det er 

tre ganger Oslos 

budsjett, og like 

mye som står 

inne på det 

norske 

Folketrygdfondet



Vi er jo dobbelt 

så mange som de 

er der borte i 

Norge – og de 

har jo heller ikke 

tatt imot så 

mange flyktninger 

som oss. Kanskje 

det er det 

dobbelte her da –

375 milliarder?
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TAPTE LEVEÅR TAP AV LIVSKVALITET HELSETJENESTE KOSTNADER

SYKEFRAVÆR UFØRHET

13%

52%

13%

7%

15%

PSYKISKE LIDELSER

70%

11%

13%

2% 4%

HJERTE/KAR

82%

4% 11%

1% 2%

KREFT

Fordeling av samfunnskostnader. 

Hjerte/kar, kreft, psykiske lidelser i prosent

126 mrd 128 mrd 185 mrd

Kilde: Hdir



Helsetap målt i Years Lived with Disability (YLD) 

2013 etter alder og kjønn, Norge



Tapte Disability Adjusted Life Years 2013 (DALY) 

etter alder og kjønn, Norge



Endring i Disability Adjusted Life Years (DALY) 

1990 - 2013 etter sykdomsgrupper, Norge



Andel DALYs fra psykiske lidelser etter

tilstand, Norge 2013
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Depresjon

Angst

Stoff misbruk

Schizofreni

Alkohol

Bipolar

Andre

AS

CD
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Uføretrygding for 

psykisk lidelse skjer i 

ung alder

Uføretrygding for 

muskel-skjellett 

skjer i moden alder

Muskel/Skellett

Psykisk lidelse

Andre diagnoser

Alder ved uførhetstrygding i Norge (2000-2003)
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Antall arbeidsår tapt til psykiske lidelser: Gj.sn = 21 

år per uføretrygd 2000-2003, gitt pensjonsalder 67 år

Psykisk lidelse

Kreft

Nerve

Hjerte-kar

Skade/forgiftning

Mykletun A. & Knudsen AK., NIPH, 2004

Muskel/skjellett

Annet

Lunge







Dette er jo ikke

bærekraftig, 

Magdalena? 

Hvordan kan

det bli så dyrt? 



Stefan, da! Tidlig debutalder. Høy 

utbredelse. Sterk funksjonssvikt. Høy 

samsykelighet. Høy tilbakefallsrate.



Hvorfor blir depresjon så dyrt for landet?

Tidlig debutalder. To av tre stemningslidelser debuterer i ungdomstiden 

eller i tidig voksen alder. 

Høy utbredelse. De berører flest, direkte som syk og indirekte som 

pårørende. Mellom hver 10 og 12 person i Norge lever med en 

diagnostiserbar depressiv lidelse.

Sterk funksjonssvikt. Ca halvparten av kostnadene for psykiske lidelser -

97 milliarder NOK - skyldes nedsatt funksjon/livskvalitet, herunder 

presenteisme og absenteisme. Det meste av dette skyldes depresjon og 

angst.

Høy komorbiditet. Depresjon opptrer sjelden alene og bidrar til å forverre 

forløp og utfall av en rekke andre både psykiske og fysiske sykdommer.

Høy tilbakefallsrate. Har man først hatt en episode med depresjon, er 

sjansen for å få en ny ca 50%. Har man hatt to episoder, er sjansen ca 75% 

og har man hatt tre episoder er sjansen 85-90%. 



Og tenk, 

Stefan! 

Nesten

halvparten av

oss vil få det

minst en gang 

i løpet av livet. 

En av tre i 

løpet av et år. 

Stefan Löfvén

Statsminister
Magdalena Andersson

Finansminister



Og Stefan! Tre

barn i hver

skoleklasse har

det. Hvis vi tar 

med psykiske

plager – ikke

bare diagnoser

– så er det fem 

barn i hver

skoleklasse som

har det… 

Stefan Löfvén

Statsminister
Magdalena Andersson

Finansminister



Ja, 

Magdalena, 

jeg har hørt at 

psykiske

lidelser er like 

vanlig som

influensa. Alle

kjenner noen

som har det. 

Du vet det

bare ikke. 
Stefan Löfvén

Statsminister

Magdalena Andersson

Finansminister



Tenk på det, 

Stefan? Selv

du og jeg

kan få det

en dag. 

Stefan Löfvén

Statsminister

Magdalena Andersson

Finansminister



Ja, huff! 

Stefan Löfvén

Statsminister

Magdalena Andersson

Finansminister



Men, vi kan da ikke løse

dette med å bygge ut enda

flere behandlingsplasser? 

Tror du vel det, Magdalena?

Stefan Löfvén

Statsminister

Magdalena Andersson

Finansminister



Nei, nei, Stefan! Behandling har for lav

effektivitet, koster for mye, når bare noen

få, og overser gjerne språklige

minioritetsgrupper.



Og du vet jo det, 

Stefan: Ytterligere 

utbygging av 

behandlingstilbudet

, er nok bra for dem 

som er syke, men 

det bidrar knapt til å 

redusere frafall i 

videregående skole 

eller å styrke 

folkehelsen i rike 

land som vårt. Du 

har lest din David 

Marks (2000), har 

du ikke?



Klart, Magdalena! 

Jeg har lest min 

Andrews fra 2004 

også, jeg. Han 

helse-økonomen

som viste at selv

om vi skulle klare å 

tilby alle psykisk

syke optimal 

behandling, ville vi 

bare kunne fjernet

1/3 av

sykdomsbyrden fra 

psykiske lidelser. 

Det visste du ikke!  



Dette er jo alvor, Magdalena!



Hva skal vi gjøre?



Forebygging, 

selvfølgelig! 

Forebygging, 

Stefan, har

vært en

enorm

suksess-

historie. Se 

bare hva de 

har fått til i 

lille Norge! Magdalena Andersson

Finansminister



La oss titte på hva vi har fått til med 

forebygging på andre områder, Stefan!

Magdalena Andersson

Finansminister



Forebygging: 

En suksesshistorie
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Spedbarnsdød i Norge

Gutter og jenter, 1967-2008
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Død fra hjerte-kar-lidelser og hjerneslag Norge, 

menn, 45-64, 65-79 og 80+ år, 1990-2009

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

År

D
ø

d
e
 p

e
r 

1
0
0
 0

0
0
 p

e
rs

o
n

e
r

Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) 45-64 år

Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) 65-79 år

Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) 80+ år

Hjerneslag (I60-I69) 45-64 år

Hjerneslag (I60-I69) 65-79 år

Hjerneslag (I60-I69) 80+ år
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Utvalgte dødsårsaker, begge kjønn, 

aldersjusterte rater



42

Død i veitrafikken i Norge

Menn, alle aldersgrupper og etter alder, 1970-2009

Kilde: Norgeshelsa/MFR
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Tobakk-røyking i Norge

Voksne, 16 - 74 år, 1972-2009
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Kariesfrie tenner i Norge

5 åringer og 12 åringer
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Men, Magdalena, 

det har jo ikke 

skjedd noen 

vesentlig endring i 

forekomst av 

psykiske lidelser. 

Ikke i USA, ikke i 

Europa - ikke en 

gang i vårt sosial-

demokratiske 

Sverige! (Kessler 

& Ustun, 2008; 

Wittchen et al., 

2011, www.fhi.no)

Stefan Löfvén

Statsminister



Men, Stefan, vi har jo heller 

ikke noen gang i stor skala, 

systematisk og 

befolkningsrettet forsøkt å 

forebygge dette. Tenk på den 

enorme sykdomsbyrden! Tenk 

på kostnadene! Tenk på 

frafallet i videregående! Tenk 

på all lidelsen! Og vi har ikke 

gjort noen ting – ingen ting, 

Stefan! – for å forebygge det. 

Du må innrømme det, Stefan, 

vi har begge forsømt oss… Magdalena Andersson

Finansminister



Jeg tror vi trenger et crash 

kurs i forebygging, Stefan! Magdalena Andersson

Finansminister



Ok, her kommer det!

Mr. Holte

Crash course 

leader 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PFP9Gi0ln21yAM&tbnid=73cOH_H1jLKdLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article9684211.ece&ei=uLoiVPKsDuH9sATKo4LYAg&bvm=bv.75775273,d.cWc&psig=AFQjCNGmbt2KJ5fgT_U2O28Q7BjFSjdEug&ust=1411648527214797
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PFP9Gi0ln21yAM&tbnid=73cOH_H1jLKdLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article9684211.ece&ei=uLoiVPKsDuH9sATKo4LYAg&bvm=bv.75775273,d.cWc&psig=AFQjCNGmbt2KJ5fgT_U2O28Q7BjFSjdEug&ust=1411648527214797


Teori:

Tre minutters 

Kræsj-kurs i forebygging



Forebygging

• Tiltak som settes inn før folk blir «syke» 

• Reduserer antall nye tilfeller av sykdom

51



To hovedstrategier

Sykdomsforebyggende:

reduserer:

• Antall nye tilfeller 

(«insidens») av sykdom

...snarere enn å styrke helse      

og trivsel.

Helsefremmende styrker:

• Robusthet («Resilience») 

• Trivsel og velvære

• Positiv psykisk helse

– Regulere følelser

– Tenke smart

– Koordinere adferd

– Mestring sosiale utfordringer

…snarere enn å redusere 

symptomer og sykdom
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Psykisk helse: Forebygging og behandling



Geoffrey Rose’s 

forebyggingsparadigme

Hvis sykdomsrisikoen er utbredt

(f. eks. depresjon eller karies), er

virkemidler som reduserer risiko

for hele befolkningen mer

effektive i å redusere

sykdomsbyrde enn det høy-

risiko-tilnærminger er - der 

virkemidlene er siktet inn mot 

bare de individene som har en 

betydelig forhøyet risiko for å få

sykdommen (Rose, 1993).
Geoffrey Rose

1926-1993



Geoffrey Rose’s 

forebyggingsparadigme

Fordi: Jo mer sykdomsratene øker

fortløpende med økende grad av å bli

utsatt for risikofaktoren, desto mer vil

de med bare litt hevet risiko bidra

med sykdomstilfeller til den samlete

sykdomsbyrde, sammenlignet med 

det mindre antallet individer som er

utsatt for høy risiko vil gjøre. (Rose, 

1993)
Geoffrey Rose

1926-1993



Forskyvning av hele befolkningen til en lavere risikokategori når flere  

enn å forskyve individer med høy risiko til en lavere risikokategori 

Rose’s forebyggingsparadigme



Forebyggingsparadokset 

(Rose, 1981, 2008)

• En liten endring av risikofordelingen i

befolkningen som helhet kan gi større fordeler

for befolkningen som helhet, men kan gi lite til

de mange enkeltmenneskene i midten av

fordelingen, og kan derfor komme til å virke

mindre attraktivt for dem

• … og for politikere.



Nå må vi bruke det vi har lært, 

Magdalena, og legge frem en 

plan – du og jeg.



Stefan Löfvén

Statsminister

Magdalena Andersson

Finansminister



Clarion Hotel, Stockholm

26. november, 2015



Drømmen om 

psykisk helse 

svangerskap,  

barnehage og 

skole
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De dokumenta, du snakka

om? Mente r’u den boka

som dem la igjen i baren?

Korridoren, 11. etasje, Clarion Hotel Stockholm, 

26. november, 2015, kl 06.22





«Andersson-Löfvéns

ti-punkts plan for å styrke 

befolkningens psykiske 

helse, forebygge 

psykiske lidelser og få til 

en mer fornuftig 

samfunnsøkonomi»

www.regjeringen.se

www.partiet.se

http://www.regjeringen.no/
http://www.partiet.no/


1. Invester i å bygge mental kapital 

fremfor å bekjempe psykisk sykdom!

Magdalena Andersson

Finansminister



1. Mental kapital

• Befolkningens samlede potensial for å:

– Regulere følelser

– Tenke smart

– Koordinere sine adferd

– Møte sosiale utfordringer

• Investering i befolkningens mentale kapital 
vil antakelig forebygge mer psykisk uførhet 
enn direkte investering i å forebygge 
psykisk sykdom
– Jenkins et al, 2008 (for den Britiske regjering)



2. Prioriter å 

bygge positiv 

psykisk helse, 

robusthet, og 

lykke fremfor 

å forebygge 

psykiske 

lidelser!

Stefan Löfvén

Statsminister



2. Psykisk helsefremmende

• Lær av suksessen fra forebygging av fysiske 
sykdommer: 
– Helsefremmende foran sykdomsforebyggende

– Langtids investeringer

– Flermetode tilnærming

– Handle på god nok kunnskap

– Adressere eksponeringsfaktorer

– Bruke lovverk, reguleringer, skatte/avgiftspolitikk

• Norwegian Directorate of Health, 2012 



3. Prioriter 

det vi kan 

gjøre noe 

med fremfor 

det vi gjerne 

vil gjøre noe 

med!

Magdalena Andersson

Finansminister



3. Mulighetene

• Vi må forebygge unødige negative følger av å leve med 

bipolar lidelse, schizofreni, anoreksi, autisme and ADHD.

• Men vi vet ikke hvordan vi skal forebygge dem.

• Heldigvis, kan vi i noen grad forebygge de sykdommene 

som berører de fleste og er dyrest for samfunnet: 

– Depresjon, Angstlidelser, Adferdsforstyrrelser, 

Alkoholmisbruk

Khadjesari et al., 2011; Muños et al, 2013; Cuijpers et al., 2009; 

Månsdotter et al., 2007; Neil & Christensen, 2007; Barrett & Turner, 

2001



4. Prioriter  

tiltak rettet 

mot den del 

av 

befolkningen 

som har lav 

og middels 

risiko fremfor 

dem med 

høy risiko!
Stefan Löfvén

Statsminister



Forskyve hele befolkningen til en litt lavere risiko, hjelper flere enn å 

forskyve dem med høy risiko til en lavere risiko kategori  

4. Normalfordelingsforskyvning



5. Prioriter 

befolkningsrettede 

tiltak fremfor 

målgrupperettede!

Magdalena Andersson

Finansminister



5. Universelle tiltak

• Mackenbach et al, 2012

• Oppsummering av alle vellykkede 
forebygginsprogrammer i Nederland 1970-2010 

• Resultat:

• Universelle tiltak: ¾ av effektene

• Målgrupperettede: ¼ av alle effektene

• Best tilgjengelige evidens: fra fysisk sykdom

• Utgangshypotese: Samme i psykisk helse



6. Prioriter tiltak ut 

fra kostnad-nytte 

fremfor 

alvorlighetsgrad!

Stefan Löfvén

Statsminister



6. Prioriter lønnsomme løsninger       

fremfor alvorlighetsgrad

• Vi må bry oss om, om det koster 1 krone å 
spare 1000 kroner eller om det koster 1000 
kroner å spare en

• Opptrappingsplanen for psykisk helse til 30 
mrd kroner hadde ingen vurdering av kostnad-
nytte

• Heller ikke om folk ble bedre eller om 
behandlingen ble bedre

• Selv ikke verdens rikeste land har råd til å 
fortsette slik!



77

6. Prioriter lønnsomme løsninger 

fremfor alvorlighetsgrad

• Politikere prioriterer gjerne de alvorligste 
tilstandene fremfor lønnsomhet (kostnad-nytte)

• Finn de mest kostnadseffektive tiltakene, f. eks.:
• Høy kvalitet i alle barnehager

– Jaffe, van Hulle, Rodgers, 2011; Sylva et al., 2011, 
Pianta, 2009

• Tidlig intervensjon mot depresjon/angst i 
kommunene

– Cuijpers, 2009; Smith, 2009

• Psykisk helse i læreplanen for grunnskolen

• Stram alkoholpolitikk
– Skog m.fl. 



7. 

Prioriter 

tiltak 

utenfor 

fremfor 

innenfor 

helse-

tjenstene!

Magdalena Andersson

Finansminister



7. Utenfor helsetjenestene

• Helsetjenestene produserer ikke helse

– De reparerer den!

• Helse produseres der folk lever sine liv: 

– Familien

– Barnehagen

– Skolen

– Arbeidsplassen

– Kultur og idrett

• I høyinntektsland har bedre helsetjenester liten 

effekt på folkehelsen (Marks, 2000)



8. Invester i sped- og 

småbarn før alle andre –

inkludert de eldste!

Stefan Löfvén

Statsminister
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Barn er bedre enn 

bank og børs!

,

Nobelprisvinner

i økonomi, 

James J. Heckman



Heckman, James J. (2006). " Skill Formation and the Economics of 

Investing in Disadvantaged Children, Science, 312(5782): 1900-1902.
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8. De første leveårene

• Sterk evidens for at debuten for de fleste 

psykiske lidelser skjer i barne-/ungdomsalder, 

sjelden forsvinner av seg selv, og øker betydelig 

risiko for sam- og multisykelighet senere i livet

– de Graf et al., 2011; Kessler et al., 2011, Beesdo et 

al., 2010, 2009, Wittchen et al., 2011



9. Prioriter å måle 

kommunenes nivå

av positiv psykisk 

helse og psykiske 

belastninger fremfor 

å telle antall tilfeller 

av psykisk sykdom!
Magdalena Andersson

Finansminister



9. Kommunens belastningsnivå

• Andelen alkoholmisbrukere/avhengige følger direkte av 
totalnivået av alkohloinntak i befolkningen (Skog)

• Tilsvarende, kan andelen med vanlige psykiske lidelser 
være en direkte følge av nivået av psykiske belastninger i 
kommunen

• Mest effektiv forebygging av alkoholmisbruk/avhengighet 
er å redusere totalnivået av alkoholinntak i kommunen

• Mest effektiv forebygging av vanlige psykiske lidelser kan 
være å redusere totalnivået av  psykiske belastninger i 
kommunen 

• Beste tilgjengelige evidens: fra alkohol

• Utgangshypotese: Samme mekanisme for vanlige 
psykiske lidelser



10. Reguler ved lov at ethvert større helse-fremmende 

eller sykdomsforebyggende tiltak må ha et design og et 

budsjett for uavhengig vitenskapelig vurdering av om det 

er gjennomførbart, virker, lønner seg, og folk vil ha det!

Stefan Löfvén

Statsminister
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10. Evidens

• Som med behandling, må forebygging bygge på 

kunnskap

• Forby bruk av store penger på helsefremmende og 

sykdomforebyggende tiltak der det ikke er noen plan 

og budsjett for vitenskapelig vurdering av:

– Lar det seg gjennomføre? (Implementering)

– Virker det? (Effekt) 

– Lønner det seg? (Kostnad-nytte)

– Vil folk ha det? (Brukertilfredshet)

• Uten, lærer vi ikke av våre erfaringer og kaster bort 

penger



1. Mental kapital før psykisk sykdom

2. Helsefremmende før sykdomsforebyggende

3. Hva vi kan før hva vi ønsker å gjøre noe med

4. Lav- og middels risko før høyrisiko grupper

5. Universelle tiltak før målgrupperettede

6. Kostnad-nytte før alvorlighetsgrad

7. Utenfor fremfor innenfor helsetjenestene

8. De første leveårene før alle andre

9. Belastningsnivå foran antall tilfeller

10.Evaluering og evidens før gode intensjoner

«Andersson-Löfvén-planen»



«Andersson-Löfvéns

ti-punkts plan for å styrke 

befolkningens psykiske 

helse, forebygge 

psykiske lidelser og få til 

en mer fornuftig 

samfunnsøkonomi»

www.regjeringen.se

www.partiet.se

http://www.regjeringen.no/
http://www.partiet.no/


Det der var en bra plan, Stefan!

Jan Björklund

Opposisjonspolitiker



Men du, Stefan, er det noen 

evidens for at dette virker?

Jan Björklund

Opposisjonspolitiker



Ta det med ro, Stefan, jeg 

har selvfølgelig sjekket 

kunnskapsgrunnlaget….

Magdalena Andersson

Finansminister



Helsestasjonen



A big head dragging around with a little body



Utenpå hodet: Ansikt



Inne i hodet: en umoden hjerne



Max synsskarphet: 30 cm



Preferanse for 

kontrast, bevegelse



Blikkontakt



Smil



Smil



Mimikk



Gråt: Svært variert, komplisert lydmønster



Gurgling utløser lyst stemmeleie hos foreldre



Selvregulering: Nok er nok



Når mor er deprimert



Depresjon/angst hos mødre i barseltid

• Alvorlige konsekvenser for spedbarns helse

• Forebygging viktig for spedbarnet 

• Fødselspsykose: 1-2/1000 kvinner

• Depresjon i barseltid: 8 – 15 %

• Risikofaktorer:

– Problem med partner, egen mor, sosial støtte

– Tidligere depresjon

– Belastende livshendelser rundt graviditet/fødsel

– Uplanlagt sv. skap, dramatisk forløp, sykt barn



Brugha et al, 2011 (Trent, UK, 5.1 mill.) 

Randomised prospective cluster trial

• Trening av helsesøstre (HS) i å identifisere og 

forebygge depresjon – enkle kognitive teknikker

• Ikke-dep (EPDS < 12) mødre 6 uker etter fødsel

• Intervensjonsgruppe:   N=1474 mødre;  N = 89 HS

• Kontrollgruppe (CAU): N=  767 mødre;  N = 49 HS

• Høyrisikogruppe: Baseline EPDS skåre: 6-11

• Lavrisikogruppe:  Baseline EPDS skåre: 0-5 

• Oppfølging: 6, 12, 18 måneder etter fødsel



Brugha et al, 2011, Resultater

• Intervensjonsgruppen: 29% færre depresjoner (EPDS > 12) 

enn i Kontrollgruppen ved 6 mnd

• Opprettholdt ved 18 mnd

• ES lik i høy- og lavrisikogruppen: z = - .28

• Høyrisikogruppen «dep spart»: 31 av   271 (11,4%)

• Lavrisikogruppen  «dep spart»: 46 av 1474 ( 3,1%)

• ~50% flere depressive tilstander spart i lavrisikogruppen 

enn i høyrisikogruppen

• > 99% sannsynlighet for kostnads-effektivt

• Effekt på mor alene dekker nesten kostnadene (0,80)

Justert for å bo alene, tidligere depresjoner, livshendelser, EPDS score

Effect size: Cohen’s d: 0.2 = small, 0.5 = moderate, 0.8 = large



Barnehagen
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Høykvalitetsbarnehager

• Styrker tenking og sosial mestring

• Beskytter mot psykiske lidelser

• Bedrer skoleprestasjoner

• Sterkest effekt på vanskeligstilte

• God effekt også for bedrestilte

• Stabiliserer vanskelige livsperioder

• Reduserer sosial ulikhet i helse 

• Langtidsvirkning – 11-13 (15) år (prospektivt)

• Kanskje voksen – høyere utdanning, sysselsetting (retrospektivt)

• Samfunnsøkonomisk lønnsomt: Snitt = +1,8 mill NOK/barn (USA)

• Alder ved oppstart (1,2,3 år) uten betydning

• Høy eksponeringsmengde (= 40 timer) ikke skadelig

• Kvalitet eneste som teller for barna og samfunnet

Jaffe et al, 2011; Sylva et al, 2011; FHI, 2011; Havnes & Mogstad, 2010; Pianta, 2009; 

Lekhal et al, 2011/12, Zachrisson et al, 2013; Duncan & Sojoumer, 2013; Campbell et al, 

2014; Zachrisson & Dearing, 2014.
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Barnehagene, barnehagene, barnehagene!

Og det er gøy!Det er sunt! Det er smart! 



Skolen



Skolen

• Skolen som psykisk helsefremmende 

organisasjon

– Organisasjonsindikatorer på psykiske helse

– Identitet, mening, tilhørighet, mestring, sosial 

støtte, sosialt nettverk

• Psykisk helse på læreplanen i barnehage 

og grunnskole

– Allmennfag som helse, historie, norsk, matte

• Løpende antimobbeprogram

– Solid dokumentasjon: Olweus, Zero

• «Psykisk helse i skolen»

– Godt dokumentert, svakt implementert

• F. eks Zippys venner, VIP114

Nina B. J. Berg: Føre var! 

Forebyggende psykisk 

helsearbeid i skolen, 2012



Positiv psykisk helse: sosial og emosjonell 

læring (SEL), Weare & Nind, 2011

• Samlet effekt: Liten-middels positiv

– ES: 0.15–0.37  

– Adi et al., 2007a, Durlak, 2007, 2011

• Sosial og emosjonell kompetanse: Middels-sterk positiv

– ES 0.5–1.49
– Catalano et al., 2002; Scheckner et al., 2002; Berkowitz et al, 2007

• Selvfølelse og selvtillit: Middels positiv

– ES: 0. 34–0.69 på tvers av fem reviews 
– Haney et al, 1998; Ekeland et al., 2004; O’Mara et al., 2006; Durlak et al, 

2007; Sklad et al., 2010.

Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = middels, 0.8 = stor effekt



Depresjon og angst

• 19 reviews av internaliserende plager og lidelser

– Depresjon, angst, søvnproblemer

• Samlet positiv effekt av innsats i skolearbeidet

• 9 reviews kun skolearbeid: Liten-middels positiv effekt

– ES: 0.10–0.50

• Payton et al., 2008; Reddy et al., 2009; Sklad et al., 2010

• Sterkest virkning på barn med høy risiko

• Middels virkning på barn med mildere problemer
• Horowitz & Garber, 2006; Browne et al., 2004; Reddy et al., 

2009; Payton et al., 2008, Sklad et al., 2010 

Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = middels, 0.8 = stor effekt



Adferdsproblemer: vold, mobbing, 

konflikt, aggressiv adferd

• Universelle tiltak: liten og positiv effekt

– ES: 0.1

• Markert sterkere effekt på barn med høy risiko

– ES: 0.21–0.35 

– Catalano et al., 2002; Mytton et al., 2002; Scheckner et al., 2002; 

Wilson et al., 2003; Wilson & Lipsey, 2006a; Adi et  al., 2007b; 

Garrard & Lipsey, 2007; Hanh et al., 2007; Blank et al., 2009; 

Farrington and Ttofi, 2009. 

• Kognitiv–adferdsorienterte tiltak størst effekt

– ES: 0.5 

– Beelman and Losel, 2006; Shucksmith, et al., 2007

Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = middels, 0.8 = stor effekt



Skole - Oppsummert

• Sterk gruppe av programmer som styrker psykisk helse

• Positiv psykisk helse: Klar, gjentatt evidens for positiv effekt

• Sosial/emosjonell kompetanse: Positiv, middels-sterk effekt

• Angst og depresjon: Positiv, liten-middels effekt

• Adferdsproblemer: Positiv, liten-sterk effekt

• Universelle tiltak: Positiv psykisk helse, trivsel, psykiske

plager, vold, mobbing og prososial adferd; liten-middels effekt

• Selektive og indiserte tiltak: Sterkere effekt

• Svært få eksempler på negative virkninger

Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = middels, 0.8 = stor effekt



Suksess-faktorene, Weare & Nind, 2011

• Knyttet til den akademiske læringen

• God balanse universelle - målgrupperettet

• Starte tidlig

• Fortsetter oppover i alderstrinnene

• Gjøre god nytte av ledere

• Sette ferdigheter i sentrum

• Solid iverksatt i hele skolen 

– «Whole school approach»



Whole-school-apporach

• Undervisningsprogrammet

• Skolemiljøet

• Foreldre og lokalsamfunn

• Rådgivningstjeneste i skolen

• Rådgivningstjeneste utenfor skolen

• Ferdigheter hos lærere og elever



Fysisk aktivitet
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• 30 prospektive longitudinelle studier

• Hovedsakelig epidemiologiske

• De fleste av høy kvalitet

• Få randomiserte kontrollerte forsøk

• Depresjon

– Cut-off scåre på selv-rapportmål 

– Direkte mål, inkl. leges diagnose

Fysisk aktivitet (FA) 

Mammen & Faulkner, 2013



Fysisk aktivitet (FA), Oppsummering

Mammen & Falkner, 2013 

• 25/30 studier: Baseline FA negativt forbudet med 

risiko for senere depresjon

• Lovende evidens: 

– Ethvert nivå av FA kan forebygge fremtidig depresjon

– Inkludert lave nivåer (f. eks. gå < 2 ½ time/uke)

– 2 timer/uke reduserer risiko 63% relativt til passivitet

• Økt intensitet, varighet, frekvens, el. volum 

forbundet med redusert sjanse for depresjon

• Klart dose-respons forhold ikke enda vist



Fysisk aktivitet: Konklusjon

Mammen & Faulkner, 2013 

«Fra et folkehelseperspektiv, kan økt 

fysisk aktivitet være en verdifull 

strategi til å fremme psykisk helse ved 

at det reduserer risiko for depresjon»



Arbeidsplassen
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Universell forebygging på arbeidsplassen 

Meta-analyse (Tan et al. 2014)

• 9 Randomiserte kontrollerte forsøk

• Mest kognitive adferdsrettete programmer

• Positiv effekt

• Liten effektstørrelse: z = - .16

Effect size: Cohen’s d: 0.2 = small, 0.5 = moderate, 0.8 = large



Konklusjon om tiltak på arbeidsplassen
(Tan et al. 2014)

• “Det er solid evidens for at universelle psykiske

helsetiltak på arbeidsplassen kan redusere nivået

av av depressive symptomer blant ansatte. 

• Det er mer evidens for effekt av kognitive

adferdsrettete progammer enn av andre

progammer. 

• Evidensbaserte tiltak på arbeidsplassen bør være

en hovedkomponent i arbeidet for å hindre

utvikling av depresjon blant voksne” 



Men, Stefan, blir ikke dette 

veldig dyrt?

Jan Björklund

Opposisjonspolitiker



Har vi ikke noe som 

ikke koster penger, 

Magdalena?

Stefan Löfvén

Statsminister



Du vet, Stefan, vi 

har alltid noen 

organisatoriske 

grep. Hva med å 

slutte å sektorisere 

huene til ungene 

våre?

Magdalena Andersson

Finansminister
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Slutt å sektorisere huene til ungene våre!

Følelser, angst, depresjon = helse = helsevesenet (HOD)

Tenkning, språk og læring = utdanning = barnehage/skole)(KD) 

Adferd, rus, mor og far = familie og oppvekstmiljø (BLID)

Tanker? 

Det er

PPT 

det!

Mobba? 

Er ikke

det KD?

Jeg er

adferdsforstyrra. 

Det er BUFetat!

Jeg er i 

barnevern

og BLD! 

Jeg går i 

barnehagen, 

det er Udir!

131
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Skole og barnehage

Lovfest «Familiens hus» i alle kommuner! 

Familiens hus, Brummundal, 

Ringsaker kommune



133

Slå sammen PPT og Skolehelsetjenesten!
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Li skole, Bergen, 

Helsesøster: Torsd. 08.00-15.00

Skolelege: 1 torsd/mnd.
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Flytt helsestasjonskontrollene til barnehagen!
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• Radikalt ny situasjon i Norge: 

• Like mange barn i barnehagen  
som på helsestasjon (97% av 
3-5-åringene)

• Fra tidlig alder (80% av 1-2 år)

• ”Alle er der!” 

• Sammenhengende i flere år

• Naturlig samspill med andre 
barn

• Observert av fagpersonell 

• Som møter foreldre 2 x daglig

• Unik arena for forebygging
136

Barnehagerevolusjon!

Barnehagerevolusjon!

Barnehagerevolusjon
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Hvorfor er det ingen førstelinjetjeneste for barn og unge 

som sliter der jeg bor? Jeg vil ha kommunepsykolog!



Men, Magdalena, er det ikke 

noe vi kan spare penger på? 

Stefan Löfvén

Statsminister



Vent litt, Stefan, jeg har tittet 

litt på kostnads-effektiviteten 

for noen psykisk helse-

fremmende og sykdoms-

forebyggende tiltak!

Magdalena Andersson

Finansminister
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Professor Martin Knapp, 

London School of Economics



Helsestasjonen



Depresjon hos mor
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One £ Debt advice services
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helseplager

4



Arbeidsplassen
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One £ Early diagnosis and treatment of
depression at work

Screening på arbeidsplassen og tidlig innsats 

mot depresjon
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Foreldre



Adferdsforstyrrelser



0

1

2

3

4

5

6

7

8

One £ Early intervention for conduct
disorders

Tidlig intervensjon med foreldre mot 

adferdsforstyrrelser hos barn
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HMS
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One £ Workplace health promotion
programmes

HMS-program som fremmer psykisk helse og trivsel 

på arbeidsplassen

10



Allmennlegen
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One £ Early detection of psychosis

Trening i tidlig oppdagelse av tegn på 

psykose

10



Alkoholmisbruk
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One £ Screening for alcohol misbuse

Screening i primærhelsetjenesten + kort-

intervensjon mot alkoholmisbruk
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Anti-mobbe-programmer



Mobbing
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One £ School-based interventions to
reduce bullying

Skolebaserte antimobbeprogrammer

14



Tidlig intervensjon ved

psykose
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One £ Early intervention in psychosis

Tidlig intervensjon ved psykose
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Selvmordsårvåkenhet
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One £ Suicide prevention courses
provided to all GPs

Trening av fastleger i selvmordsårvåkenhet

44



Brosikring
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One £ Suicide prevention through
bridge safety barriers

54

Brosikring mot selvmord



Universelle tiltak i skolen



Sosial og emosjonell 

læring (SEL) i skolen
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One £ Prev of cd through social &
emotional learning programmes

Skolebaserte SEL-programmer mot 

adferdsforstyrrelser
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Total returns on investment:             

economic payoffs per unit expenditure 

Mental health promotion and mental illness prevention: The economic case
(Knapp, McDaid & Parsonage, 2011) 



Yess!!!

Stefan Löfvén

Statsminister

Magdalena Andersson

Finansminister
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Mental health promotion and mental illness prevention: The economic case
(Knapp, McDaid & Parsonage, 2011) 

Men jeg tror vi 

må innrømme, 

Stefan, at 

effektstørrelsene 

fra de universelle 

programmene er 

nokså små!

Magdalena Andersson

Finansminister



Ingen grunn til bekymring, Magdalena, En 

liten effektstørrelse kan gjøre underverker!

Mr. Holte

Crash course 

leader 
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Hvordan gjøre en liten 

effektstrørrelse stor:

Et stykke magi

Statistisk modellering av Espen Røysamb 

i samarbeid med Arne Holte, 

Folkehelseinstituttet/Universitetet i Oslo
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Effektstørrelse: Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = moderat, 0.8 = stor



Utrolig!!! 

Magdalena Andersson

Finansminister



Statistiske forutsetninger

• Normalfordeling av sårbarhet

• Standardisert fordeling 

• Cut-off 8% (cf. prevalens for barn) = sd =1.4

• Z-skåre transformering

• Forskyvning av fordelingen med 0,3 

standardavvik som er det som vanligvis oppnås 

med universelle tiltak i normalbefolkningen med 

intervensjoner rettet mot å styrke psykisk helse 

og/eller trivsel og velvære



Slik bygger vi psykisk helse

«De syv psykiske helserettighetene»
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Når den psykiske helsen svikter

1. Jeg er ingenting, jeg er ingenting verd.

2. Alt er meningsløst, ingen har bruk for meg.

3. Jeg får ingenting til. Jeg duger ikke til noe.

4. Jeg er hører ikke hjemme noe sted.

5. Jeg tør liksom ingenting, jeg er alltid redd. 

6. Jeg har ingen å dele tankene og følelsene mine 
med. Det er ingen som kjenner meg, som bryr seg 
om meg, som jeg vet passer på meg når det 
trengs. Jeg er egentlig helt alene.

7. Verden bare skjer utenfor meg. Hva jeg gjør eller 
ikke gjør, spiller igjen rolle. 
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Når den psykiske helsen virker

1. Jeg vet hvem jeg er, ikke fantastisk, men god nok

2. Heldigvis er det noen som trenger meg

3. Det er i hvert fall noe jeg duger til

4. Jeg vet godt hvor jeg hører hjemme

5. Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å være redd

6. Jeg har noen å dele tankene og følelsene mine med. 
Det er noen som kjenner meg, som bryr seg om meg, 
som jeg stoler på at passer på meg når det trengs.

7. Det betyr noe for andre hva jeg gjør og ikke gjør



De syv psykisk-helserettighetene

• Identitet og selvrespekt: følelse av å være noe, noe verdt

• Mening i livet: følelse av å være del av noe større enn en 

selv, at det er noen som trenger en

• Mestring: følelse av at man duger til noe

• Tilhørighet: følelse av å høre til noen, høre hjemme et sted

• Trygghet: kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd

• Fellesskap og sosial støtte: noen å dele tanker og følelser 

med, noen som kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en 

når det trengs

• Deltakelse og involvering: engasjerer meg og engasjeres i 

andre
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Da får vi en tilstand 
av trivsel og velvære 
der hvert enkelt 
individ kan 
virkeliggjøre sitt eget 
potensiale, mestre 
normale utfordringer 
i livet, arbeide 
produktivt og 
fruktbart og være i 
stand til å bidra til 
samfunnet rundt seg 
(WHO)Magdalena Andersson

Finansminister



Jeg er imponert, Stefan, 

dette støtter jeg!

Jan Björklund

Opposisjonspolitiker



Vedtatt!





Vedtatt!



Osloflyet fra Stockholm

26. november, 2015



Hur främjar vi psykisk 

hälsa, förebygger 

psykisk sjukdom och får 

en mer förnuftig 

samhällsekonomi? 

Arne Holte          

Professor dr. philos.  

Assisterende direktør 

Folkehelseinstituttet

Sociala investeringar

Insatser för ökad jämlikhet i hälsa 

och samhällsekonomiska vinster

Stockholm, 26. november, 2015



Oppsummering



Samfunnsutfordringen

• Landets dyreste sykdomsgruppe  (Cost of illness)

• Landets største helsetap fra sykdom (YLD)

• Står for flest tapte uførhetsjusterte leveår under 

70 år (DALY)

• Tredje viktigste årsak til prematur død (YLL)

• Dyreste årsak til uførhetstrygding (NOK)

• Sterk prediktor for uførhetstrygding uansett årsak

• Sterk prediktor for somatisk død uansett 

dødsårsak



• Ulikt andre sykdommer, DALY fra psykiske 

lidelser ikke redusert fra 1990-2013

• De vanligste psykiske lidelsene (depresjon, 

angst, adferdsforstyrrelser) står for mer enn 

halvparten av samfunnsbelastningen fra 

psykiske lidelser

• De viktigste kostnadsdriverne er tidlig debut, høy 

utbredelse, sterk funksjonssvikt, liten tilgang på 

effektiv behandling, høy tilbakefallsrate

Samfunnsutfordringen



Forebygging

• Bedre helsetjenester har liten folkehelseeffekt i 

rike land med gode tjenester (Marks, 2000)

• Med optimal utbredelse av dagens behandling, 

ville vi bare kunne redusert sykdomsbyrden fra 

de vanligste psykiske lidelsene med 30% 

(Andrews et al., 2004)

• Kun forebygging kan redusere insidens av 

vanlige psykiske lidelser

• De vanligste psykiske lidelsene som er dyrest for 

samfunnet, er lettest å forebygge



• Norge er et av de få OECD-land som ikke har 

en nasjonal psykisk helseplan

• Norge har heller ingen strategi for forebygging 

av psykiske lidelser

• Forebygging av somatiske lidelser i Norge har 

vært en stor suksess. 

• Psykiske lidelser har vi aldri forsøkt på 

systematisk på bred basis å forebygge

Forebygging



Evidens

• Resultatene fra 32-35 RCT med personer med 

forhøyet risiko viser > 50% redusert insidens i 

40% (n=14/35) av forsøkene og 25-40% 

redusert insidens i 29% (n=10/35) av forsøkene

• Meta-analyser av 32 RCT med kurs i 

depresjons/belastnings-mestring viser 

gjennomsnittlig 30% redusert insidens

• Analysene viser godt forsvarlig number needed

to treat (NNT) og høy kostnadseffektivitet



Evidens

• Statistisk modellering av universelle tiltak basert 

på tilgjengelige data på tvers av sektorer som 

helsestasjon, fastlege, barnehage, skole, 

arbeidsplass, fysisk aktivitet, ernæring (stipulert 

effektstørrelse = 0,3) tilsier at vi kan redusere 

prevalens av henholdsvis depresjon hos voksne 

og psykiske lidelser hos barn og unge med 

nesten 50% fra 8% til 4,5% dersom alle 

dokumenterte tiltak iverksettes

• Lignende kan antas for angstlidelser



• Dokumenterte (RCT, naturlige eksperimenter), 

kostnadseffektive tiltak finnes mot depresjon, 

angstlidelser, adferdsforstyrrelser, alkoholmisbruk 

og selvmord

• Tiltakene er universelle, selektive og indiserte og 

testet på en rekke «arenaer», inkludert 

svangerskap/barselstid, familie, barnehage, skole, 

arbeid, fysisk aktivitet, bank, veisikring og 

ernæring

• Kun få og ubetydelige negative effekter er 

rapportert

Evidens



Kostnadseffektivitet

• Kostnadseffektivitet er konservativt beregnet av 

London School of Economics (LSE) for 15 

psykisk helsefremmende/sykdomsforebyggende 

tiltak på arenaene helsestasjon, fastlege, familie, 

barnehage, skole, arbeidsplass, bank og 

veisikring. 



Kostnadseffektivitet

• Resultatene varerier fra >99% sjanse for 

«break-even» til innsparing på 84 ganger 

investeringskostnadene som ved Sosial- og 

Emosjonell Læringsprogrammer (SEL) i skolen 

for å forebygge adferdsforstyrrelser. 

• Revidert rapport fra LSE ventes i 2016



Konklusjon

• Vi kan ikke behandle oss ut fra 

samfunnsutfordringen fra psykiske lidelser.

• Forebygging av psykiske lidelser er mulig og 

godt dokumentert

• Mange av tiltakene har langtidseffekter.

• De vanligste psykiske lidelsene, som berører 

flest og koster samfunnet mest - depresjon, 

angst, adferds- og alkoholrelaterte forstyrrelser, 

er de som er lettest og billigst å forebygge.



Konklusjon

• Positive resultater foreligger fra en rekke 

arenaer: svangerskap/barselstid, familie, 

barnehage, skole, arbeidsplass, fysisk aktivitet, 

ernæring, bank, veitrafikk.

• De fleste tiltak har høy kostnadseffektivitet – 8 til 

84 x investeringskostnadene.

• Universelle tiltak, f. eks. sosial- og emosjonell 

læringsprogrammer i skolen, er mest effektivt for 

samfunnet.



Konklusjon

• Størst effektstørrelser oppnås med 

høyrisikogrupper, men disse tiltakene når 

kun få av dem som vil utvikle psykiske 

lidelser og slår ofte sosialt skjevt ut.



Konklusjon

• Best dokumentert er skoleprogrammer og 

programmer basert på prinsipper fra kognitiv-

adferdsterapi. Det betyr ikke at disse er mer 

effektivt enn brede strukturelle tiltak, f. eks. 

utbygging av høykvalitetsbarnehager der 

kostnadseffektivitet på psykisk helse – så vidt 

vites - ikke er beregnet i Norge (men foreligger 

fra USA).


