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Bærekraftig kompetanse
Naturviternes medlemmer forvalter uvurderlig kunnskap om forvalting av arealer til næring, bolig 
og samferdsel, matproduksjon, rent vann og natur som arena for rekreasjon og behandling. Alle disse 
fagområdene er viktige for god folkehelse.

Naturviterne er en fagforening som skal være det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for 
bærekraft. Bærekraft forutsetter både en biologisk, økonomisk og sosial utvikling som ikke ødelegger 
framtidige handlingsrom. Etiske vurderinger må vektlegges. Spesielt på området folkehelse er det viktig 
å ha dette helhetsperspektivet med i alle beslutninger.

Folkehelse handler om noe mer enn fravær av sykdom. Hovedmålet må være en samfunnsorganisering 
som gir mulighet for et langt og godt liv. God folkehelse er grunnmuren i sosial bærekraft. Dette 
gjelder i Norge som i land i den tredje verden. Uten god helse ødelegges grunnlaget for økonomisk 
vekst. Lav produktivitet i arbeidsstyrken vil øke presset på naturressursene til et nivå som ikke er 
bærekraftig, jamfør situasjonen i mange u-land.

Kommunene får en ny rolle og nytt ansvar for folkehelse gjennom samhandlingsreformen. 
Kommunen skal nå tenke forebygging. Alle sektorer, også landbruk, miljø, teknikk og arealplanlegging 
har ansvar for folkehelse i alle beslutninger. Naturviternotat nr. 3 setter søkelyset på hvordan 
naturviterkompetansen bidrar til god folkehelse. Samhandlingsreformen legger vekt på effekten av 
at flere fagområder jobber mot felles mål. Mye kan oppnås ved større bevissthet på hvordan vårt eget 
fagområde bidrar til folkehelse. 

Grunnlaget for livskvalitet legges i den tiden vi tilbringer utenfor behandlingssystemet. På vei til jobb, 
på jobb, i fritiden. Hva vi gjør med kroppen og hva vi tilfører den av næring. Det handler om et aktivt 
liv og en sunn kropp. Det handler om gode nettverk av venner og familie. Dette kan kalles sosial 
bærekraft. Det handler om god og sunn mat, gjerne produsert på en bærekraftig måte i nærmiljøet. 
Rent vann er kanskje den viktigste enkeltfaktoren for god helse. Dette er biologisk bærekraft. 
Folkehelse vil også gi viktige bidrag til arbeidslivets produksjonsevne og dermed være grunnlaget for 
økonomisk bærekraft. IA-avtalen er et viktig verktøy som arbeidslivets parter forvalter. Naturviterne 
bidrar gjennom dette arbeidet til at flere mennesker kan stå i jobb. Trivsel på jobben er en vesentlig del 
av den enkeltes mestringsfølelse, sosiale og faglige nettverk og dermed helse.

Arbeidslivet er en viktig arena for gjennomføring og forankring for bærekraftige løsninger. 
Naturviterne vil bidra med kompetanse og politikk på alle nivåene for samarbeid mellom arbeidsgiver 
og arbeidstakere og bidra til nytte i samfunnet generelt. Høy kompetanse og lokalkunnskap er 
nødvendig for god gjennomføring innen alle fagområder. 

Folkehelse
I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om folkehelse. 
Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig 
politikkområde som er aktuelt i forbindelse med:
•	 arealplanlegging
•	 matsikkerhet
•	 vannkvalitet
•	 helsefremmende arbeidsliv
•	 utvikling av medisiner og vaksiner

Finn Roar Bruun
Leder
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Menn med lav utdanning har over 

dobbelt så høyt sykefravær som 

menn med høyt utdanningsnivå, 

henholdsvis 6, 3 og 2, 9 prosent.

Kilde: Stami

Folkehelse
Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen 
fordeler seg i en befolkning.

Hva er god helse?

Dette notatet tar for seg ulike sider av folkehelsen som grønn omsorg, arealbruk, 
betydning av sunn mat og rent vann og hvordan forhold i arbeidslivet påvirker 
folkehelsen. 

Naturviterne er også bevisste på at det å utvikle medisiner er en viktig del av 
helsearbeidet derfor er en del av notatet viet medisin. 

FoLKeHeLSearBeiD

Samfunnsmedisin

Kilde: Wildavsky

Figur 1: Forholdet mellom samfunnsmedisin og folkehelsearbeid Aron Wildavsky lanserte i 1977 den 
såkalte 10-90-regelen som er en god 
pedagogisk regel i denne forbindelse:

”Det er bare 10 prosent av folks 
helseproblemer helsetjenesten kan gjøre 
noe med. De resterende 90 prosent må 
løses utenfor helsetjenesten ved at folk 
får bedre livsstil og ved bedring av de 
generelle livsvilkårene.” 
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Ny folkehelselov
1. januar 2012 trådte den nye folkehelseloven i kraft. Den gir kommune og stat et 
mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Helse- og omsorgsminister Anne 
Grete Strøm Erichsen uttalte at vi skal forebygge fremfor bare å reparere. Dette 
er et utsagn Naturviterne stiller seg bak. Da er det viktig at det blir tenkt helse i 
alt vi gjør. Rent vann, ren mat og lett tilgjengelige friluftsarealer er noen viktige 
stikkord.

Samhandlingsreformen, som skal innføres gradvis, trådte også i kraft den 1. 
januar 2012 og kan oppsummeres slik:

•	 Gir	helsetjenesten	ny	retning	

•	 Forebygge	framfor	bare	å	reparere	

•	 Tidlig	innsats	framfor	sen	innsats	

•	 Få	ulike	ledd	i	helsetjenesten	til	å	jobbe	bedre	sammen	

•	 Flytte	tjenester	nærmere	der	folk	bor	

•	 Flere	oppgaver	til	kommunene	og	penger	til	å	utføre	dem	

•	 Samle	spesialiserte	fagmiljøer	som	er	sterke	nok	

•	 Bedre	for	pasientene	–	sterkere	brukermedvirkning

3 av 10 sier at de har 

helseproblemer som påvirker 

hverdagen 

1 av 4 har en sykdom i muskler 

eller skjelettet 

10-15 prosent har psykiske 

problemer 

1 av 8 har ligget på sykehus det 

siste året 

1 av 10 i yrkesaktiv alder er 

uføretrygdet 

21 prosent av 16-74 åringer 

røyker daglig (2008) 

2 av 5 dør av hjerte- og 

karsykdom

Kilde: SSB
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Naturviterne støtter intensjonene bak reformen, men det er selvfølgelig helt av-
gjørende at det følger penger med. Ved oppstart ble det flyttet 5 milliarder fra stat til 
kommune. I tillegg fikk kommunene 4,2 milliarder for å betale sin del av sykehusene. 
Vi har tidligere sett hvordan store felles oppgaver blir overført til fylke eller kommune 
uten at det følger med nok midler til å oppfylle gode intensjoner. Hvor vidt 
bevilgningsnivået ligger på et tilstrekkelig nivå i dette tilfellet gjenstår å se.

Folkehelse i kommunenes 
arealplanlegging 

God arealplanlegging skal ivareta mange ulike hensyn samtidig. Areal er et 
knapphetsgode. Beslutninger vi tar i dag påvirker handlingsrommet i mange 
generasjoner framover. Det er derfor viktig å gjøre en helhetsvurdering før 
beslutninger tas. Dette forutsetter god kunnskap om de ulike fagområdene som er 
involvert.

Boligområder må planlegges og bygges slik at fysisk aktivitet stimuleres. 
Dette kan gjøres ved å planlegge for god kollektivdekning slik at man går til 
kollektivknutepunkter hjemmefra og til jobb. Sykkelstier gir større mulighet for 
sykling til og fra jobb, som mosjonsaktivitet og til handling. Tilrettelegging av 
turområder med grønne lunger og stier er viktig for å motivere til turgåing som 
lavterskelaktivitet. Folk blir motivert til aktivitet hvis det ligger til rette for det 
nært hjemme. Undersøkelser viser at våre viktigste turområder ligger nærmere 
enn én kilometer fra der vi bor. 

God utforming av landskap og utsikt gir også bedre psykisk helse og trivsel. Hvis 
det er pent rundt oss øker velværet. Dette er en viktig del av hverdagshelsen til 
mange mennesker. Natur er et gratis gode for allmennheten, men det krever 
kompetanse, penger og planlegging for å forvalte den.

Forskning viser at natur og friluftsliv er bra for fysisk og psykisk helse. Natur 
virker restorativt og nedstressende på mennesker. Det er bedre å trene ute enn 
inne og motivasjonen for å trene ute er større. Mer grøntareal gir også større 
sosial kontakt. Sosiale relasjoner er viktig for helse.

Vannveier må i størst mulig grad holdes åpne. Vann virker tiltrekkende på 
mennesker og tilfører en ekstra kvalitet der vi bor og arbeider. Lyden av vann 
virker beroligende og vann fører også med seg et variert dyre- og planteliv. Det 
er derfor viktig av arealplanlegging gir tilgang til vann som naturlig finnes i 
nærmiljøet eller skaper slike muligheter med kunstige anlegg. Klimaendringene 
vil gi hyppigere og større flommer. Det er derfor viktig at vannveiene er 
dimensjonert for dette. Naturlige miljøer som kantsoner og sumpområder langs 
vann og vassdrag gir større bufferevne mot flom.

God infrastruktur innen vei og jernbane er avgjørende for et velfungerende 
samfunn. Den moderne livsstilen stimulerer i liten grad til fysisk aktivitet. 
Vi planlegger i for stor grad for privatbilisme i vår tettstedsutvikling, 



6

næringsområder og detaljhandel. De fleste kjører bil til nærmeste kjøpesenter 
når innkjøpene skal gjøres. En spredt bosetting bidrar også til økt transport med 
personbil. Det er derfor viktig at man i større grad legger til rette for bruk av 
kollektivtransport ved reiser til jobb, innkjøp og fritidsaktiviteter. Boligområder 
bør være fortettet med kort vei til kollektivknutepunkt. 

Jernbaneutbyggingen bør intensiveres med rask gjennomføring av dobbeltspor i 
intercitytriangelet. Slik kan en større del av jobbreisen skje uten bruk av privatbiler. 
Det bør være pendlerparkeringer der det behøves og større boligutbygginger bør 
bare skje med kollektivløsninger som muliggjør jobbpendling.

NaturviterNe meNer:
• Boligområder må tilrettelegges med grøntareal, gang- og 

sykkelstier

• Friluftsarealer må sikres og tilrettelegges for allmennheten

• all vekst i trafikkøkningen må skje i kollektivtransporten

Ren mat og rent vann
Sikring av arealer for produksjon av sunn og ren mat og rent vann er meget 
viktig. Vern av matjord vil bli stadig viktigere for å sikre tilstrekkelig produksjon 
i nærheten av der vi bor. Norge bør ikke gjøre seg mer avhengig av importert mat 
enn vi er i dag. Matproduksjonen i Norge gir mat av høy kvalitet. Produksjonen 
skjer uten intensiv bruk av sprøytemidler, hormonpreparater, uten overgjødsling 
med kunstgjødsel og med stor vekt på dyrevelferd. Norsk landbruk har strenge 
krav til miljøhensyn som reduserer utslipp til vann og vassdrag. En produksjon 
av mat innenfor et regelverk vi kontrollerer og med lokal kompetanse i næring 
og kommuner, er med på å sikre et sunnere tilbud av matvarer for norske 
forbrukere. 

Rent vann er en meget viktig enkeltfaktor for god helse. Drikkevann blir 
gjerne definert som vårt viktigste næringsmiddel. Vann er smittevei for 
mange infeksjonssykdommer og det er derfor viktig med god forvaltning og 
kvalitetssikring av nedbørsområder, vannkilder og ledningsnett for vann til 
husholdninger og industri. Klimaendringer gir hyppigere og større flommer. 
Som en konsekvens vil risikoen for vannbåren smitte øke. Kommunene har 
gjennom vannforskriften ansvar for forvaltningen av vannkildene. Kravene 
til kvalitetssikring av vann krever kompetanse innen teknikk, kjemi og 
biologi. Denne kompetansen må brukes aktiv for å bidra til å gjennomføre 
kommunenes ansvar på folkehelse i samhandlingsreformen. Det er derfor viktig 
at kommunene får midler til å ansette noen med naturviterkompetanse, som kan 
bidra til at kommunene kan oppfylle de forpliktelsene de blir pålagt gjennom 
samhandlingsreformen.

Forringet kvalitet på drikkevannet får raskt sykdom som konsekvens. I Norge er 
vi opplært til å tro at vi har verdens reneste vann. Dette er i beste fall en sannhet 
med modifikasjoner. Ser vi på antall sykedager i Norge på grunn av inntak av 
forurenset vann ser vi et overraskende høyt tall. Nasjonalt folkehelseinstitutt 
regner med at i Norge har vi mellom 200 000 og 300 000 sykedager årlig som 
følge av vannbårne sykdommer. Tallet forteller oss at rent vann heller ikke i 

Mikrober er mikroskopiske 

organismer, det vil si selvstendige 

livsformer som man ikke kan 

se med det blotte øye. Dette er 

først og fremst én- og fåcellede 

organismer som bakterier, 

mykoplasmer, protozoer og flere 

sopp- og algearter, men også 

smittestoffer (som virus).

FN har beregnet at om lag 880 

millioner mennesker mangler 

tilgang på trygt drikkevann, og 

at 2,7 milliarder mennesker ikke 

har tilfredsstillende sanitære 

forhold. WHO anslår at ett av tre 

sykdomstilfeller i verden skyldes 

dårlige miljøforhold, spesielt 

forurenset vann. Over 40 prosent 

av tilfellene g jelder barn under 5 

år. Om lag 6000 barn dør daglig 

av sykdom forårsaket av utrygt 

drikkevann og dårlig hygiene- og 

sanitærforhold.

LNF-område: Landbruks-, 

natur-, og friluftsområde. 

Dette er en arealkategori som 

benyttes i kommuneplanens 

arealdel. LNF-områder omfatter 

jordbruk, skogbruk og hagebruk, 

naturområder, utmark og 

friluftsområder.
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Norge er en selvfølge og at det bør være et mye sterkere fokus på vannkvalitet. 
EUs rammedirektiv for vann har bidratt positivt i så måte. Dette gjør at offentlige 
myndigheter må sette forvaltningen av vann  mer i system enn tidligere og ikke 
minst setter direktivet opp konkret mål som vi er forpliktet til å nå.

Urent vann har i all hovedsak tre opphav. Kilden er forurenset, vannet er tilført 
forurensning under transport eller det har skjedd en oppvekst av helseskadelige 
mikrober i distribusjonssystemet. Av disse er den vanligste årsaken at vannet blir 
tilført forurensning under transport. Store deler av ledningsnettet er dessverre 
i meget dårlig forfatning. Ved drøyt 120 vannverk, som til sammen forsyner 
om lag 725 000 innbyggere, lekker minst 40 % av vannet ut gjennom huller og 
sprekker. Disse utetthetene utgjør en hygienisk risiko fordi forurenset vann kan 
trenge inn i ledningsnettet ved undertrykk. Utskiftningsandelen i 2010 var på 0,6 
prosent.  
I og med vannets avgjørende betydning for folkehelsa er det viktig at instansene 
som kontroller drikkevannets kvalitet har nok ressurser til rådighet. Som 
tidligere nevnt koster dårlig drikkevann Norge store summer i form av 
et stort antall sykedager i året. Det å bruke mer penger på vedlikehold og 
utskiftning av ledningsnett vil sammen med bedre kontroll av vannet være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I Norge baserer vi oss i all hovedsak på bruk av overflatevannkilder i drikke-
vannsforsyningen. Disse kan være utsatt for mikrobiell forurensning. Det vil 
si bakterier, virus og parasitter fra mennesker, varmblodige dyr og fugler. For 
å hindre smittespredning må vannkilden/vanninntaket beskyttes best mulig 
mot slik forurensning. I tillegg må alt drikkevann desinfiseres for å hindre 
smittespredning. Det er et krav at det skal etableres minimum to hygieniske 
barrierer i et vannforsyningssystem. Barrierene skal hver for seg hindre 
at helseskadelige stoffer spres gjennom drikkevannet. Det beste er å velge 
mest mulig upåvirkede vannkilder med god kvalitet og deretter nødvendig 
desinfeksjon i selve vannbehandlingen. 

Rent vann krever god forvaltning av nedbørsfeltene gjennom arealplanlegging og 
forvaltning av kantsoner og forurensning. Kommunene styrer vannforvaltningen 
gjennom sin myndighet som planmyndighet og som forurensningsmyndighet. 
Vannområdene er som regel drevet som et spleiselag mellom fylkeskommune, 
fylkesmannen og direktoratet for naturforvatning i tillegg til berørte kommuner.
Naturviterne mener at staten i større grad må bidra til finansieringen av 
prosjektlederstillinger i vannområdene slik at dette blir stillinger med 
forutsigbarhet og konkurransedyktig lønn.

Avløpshåndtering og rensing er svært viktig. Biologiske indikatorer er viktig 
for å sikre god vannkvalitet. Et økosystem i balanse vil bidra effektivt til bedre 
vannkvalitet.

Rene vassdrag bidrar også til folkehelse gjennom friluftsliv. Vann er en viktig 
faktor for kvaliteten ved friluftsområder, for eksempel som badevann. Derfor 
er det viktig med god vannforvaltning, ikke bare i LNF-områder, men også i 
nærmiljøet i boligfelt, byområder og landbruksområder. Vann og vassdrag virker 
tiltrekkende på mennesker, beroligende, aktiverende og motiverende for turer.
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NaturviterNe Krever: 
• Statlig medfinansiering av prosjektlederstillinger i vannomårdene 

• Større midler til overvåking og kartlegging

• vannforvaltningen må inn i rammebevilgningen til kommunene

• Kvalitetssikring av vannressursene i Norge må prioriteres høyere

• Det må synligg jøres hva kommunene får til vannforvaltninge

Ernæring 
Til tross for at infeksjonssykdommer fortsatt er en del av vårt sykdomsbilde, så 
har antibiotika, vaksiner og godt smittevern bidratt til at dette ikke lenger vår 
største bekymring. I dag er det livsstilssykdommer som er det største problemet. 
Forekomsten av fedme, type 2-diabetes og kreft fortsetter å øke. Når det gjelder 
type 2-diabetes har det vært en tredobling av antall personer med denne formen 
for diabetes i Norge de siste 30 årene. Det blir anslått at ca. 250 000 personer har 
type 2-diabetes. Generelt kan vi si at kostholdsrelaterte livsstilssykdommer øker 
i befolkningen. Hvor mye vi spiser og drikker, og ikke minst kvaliteten på dette, 
er av avgjørende betydning for god helse. Feilernæring koster samfunnet store 
summer hvert år og ikke minst koster det enkeltpersoner mye, fysisk så vel som 
psykisk. Et balansert inntak av riktig og ren mat er derfor et svært viktig middel i 
arbeidet mot bedre folkehelse.

757 vassverk (med forsyning 
til ca. 3 262 800 personar) har 
oppgitt analyseresultat for alle 
dei 5 parametra, og 148 vassverk 
(med forsyning til ca. 1 970 000 
personar) har oppfylt krava for 
alle 5 parametra (tilfredsstillande 
analyseresultat). 

Kilde: Folkehelseinstituttet



Mat

Tabell 1:  Matvareforbruk på engrosnivå. Utvikling fra 1999 – 2010 i kilo 
per innbygger per år.

Avrundete tall.

1999 2010
Korn, inkl. ris 87 87
Grønnsaker 61 73
Frukt og bær 69 88
Matpoteter 32 26
Kjøtt og innmat 63 74
Fisk 38 36
Helmelk 32 20
Margarin og Smør 15 12
Sukker 44 31

Kilde: Helsedirektoratet

Det har de siste tiårene skjedd en positiv utvikling i norske kostholdsvaner. Som 
tabell 1 viser spiser vi langt mer frukt og grønt nå enn hva vi gjorde tidligere, 
likevel forteller Norkost-undersøkelsen at bare 15 prosent av oss spiser nok 
grønnsaker. De største ernæringspolitiske utfordringene i tiden fremover er å 
øke inntaket av grønnsaker og frukt, grove kornprodukter og fisk, og redusere 

9
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inntaket av mettet fett og salt i befolkningen samt å redusere inntaket av sukker 
hos barn og unge. Sammen med økt fysisk aktivitet vil slike kostforandringer 
redusere forekomsten av overvekt, kreft, hjerteinfarkt og type 2-diabetes. En 
utfordring er at matinntaket har begynt å følge ganske klare sosiale skillelinjer. 

Dette forsterker effekten av de sosiale forskjellene i fysisk aktivitet som 

fremkommer av figur 2. Utjevning av sosiale forskjeller vil være et viktig tiltak for 

å bedre folkehelsen.

Figur 2: Sosiale forskjeller i fysisk aktivitet. 

NaturviterNe meNer: 
• myndighetene må g jennom prispolitikk bidra til at sunn mat  

blir et naturlig valg

Grønn omsorg 
I løpet av de siste tiårene har et økende antall mennesker med psykiske lidelser 
hatt omsorgstiltak tiknyttet et gårdsbruk. Dette som en del av et terapeutisk 
tiltak, i form av rehabilitering og som arbeidstrening. Grønn omsorg er kontakt 
med dyr, og tiltak der hager, skog og landskap kan inngå. Naturvitere finnes på 
alle disse feltene og har kompetanse både hva gjelder dyr, arealplanlegging og 
landskapsarkitektur. Naturviterne tror at naturviterkompetansen kan utnyttes 
bedre i arbeidet med grønn omsorg. Dette gjelder både i utformingen av krav til 
lokaliteter som skal utøve grønn omsorg og i den praktiske gjennomføringen.

Grønn omsorg kan gi en meningsfylt hverdag med aktivitet og arbeid tilpasset 
den enkeltes behov ut fra gårdens aktiviteter. Tilrettelagte tilbud på gårdsbruk 
omfatter tilbud til alle aldersgrupper. 

Kilde: SSB



11

Inn på tunet 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tilbudet bygger 
på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/
bruker. Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og 
arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten. Høsten 2011 var det 
hele 1100 gårder som leverte Inn på tunet-tjenester.

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det 
enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet 
og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. Igjen, 
områder hvor naturviterkompetanse er viktig. Det er også en rekke muligheter 
som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Det kan være 
aktiviteter som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkter. 

Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud 
som går gjennom hele året. Ved avlastnings-, helge- og ferietilbud er det lagt opp 
til overnatting på gården. Det er også gårder som har botilbud over tid. 

Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og 
kommunen/institusjoner. 

Forskningsfunn

En doktorgradsstudie ved Universitetet for miljø- og biovitenskap hadde som 
mål å undersøke effekter av arbeid og kontakt med husdyr på voksne pasienters 
selvfølelse, evne til å mestre ulike situasjoner, livskvalitet, angst og depresjon 
gjennom en tre måneders intervensjon med husdyr. 

Resultatene indikerte at dyreassistert terapi med husdyr er et nyttig tiltak som 
et supplement til ordinær terapeutisk behandling, særlig for pasienter med 
stemningslidelser. 

Pasientene deltok i ordinært arbeid med dyrene, i første rekke storfe og sau, 
tre timer to ganger pr. uke. Arbeidet bestod hovedsakelig i fôring, melking og 
børsting av dyrene. 

I 2012 mottar 77 kommuner midler 
fra Inn på tunet-løftet 2012. Dette 
er 12 flere enn i 2011. En pott på 18 
millioner kroner er fordelt. 
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Av studien framkom det at kontakten med husdyr ga lavere angst, bedret tro 
på egen mestringsevne og livskvalitet blant pasientene med stemningslidelser 
i behandlingsgruppen. Pasientene med størst bedring i depresjon i løpet av 
intervensjonsperioden fikk også størst bedring i mestring av stress i dagliglivet, 
bedret humør og selvfølelse. 

Naturviterne er svært opptatt av det forebyggende i helsearbeidet. 
Doktorgradsstudien viser at grønn omsorg har en positiv effekt som behandling. 
Personene i studien hadde hatt ganske langvarige psykiske plager. Grønn omsorg 
er viktig både som forebyggende og behandlende tiltak. Naturviterne mener 
derfor at det bør bli en økt bevissthet i befolkningen, ikke minst blant leger og 
politikere, om de positive effektene av grønn omsorg. Legene må bli bedre på å 
foreskrive slike behandlingsmetoder mens politikerne må bli flinkere til å gi gode 
rammevilkår for de som legger til rette for dette, for eksempel aktørene som er 
med på Inn på tunet-ordningen.

NaturviterNe meNer: 
• Bruken av grønne resepter må økes

• Naturviterkompetanse vil heve kvaliteten på tilbudet

• De som leverer inn på tunet-tilbud må få bedre forutsigbarhet 

angående finansiering

• Forskningsinnsatsen på effekten av grønn omsorg må styrkes

Medisiner og vaksiner
Selv om vi ideelt sett skulle ønske at det var nok med grønn omsorg, sunn mat, 
rent vann og 100-meterskoger som gjorde dørstokkmila til et ukjent begrep må 
det erkjennes at det finnes en rekke sykdommer som krever medisinering, mens 
andre sykdommer kan forhindres gjennom vaksinering. Mange naturvitere 
spiller en svært viktig rolle i utviklingen av medisiner og vaksiner. I Norge er det 
gjort relativt mye på marin bioprospektering. Organismer fra havet kan vise seg 
å være effektiv medisin mot for eksempel kreft.  Gjennom moderne bioteknologi 
ser nå forskerne helt nye muligheter i livet i havdypet. Over hele verden oppstår 
det en ny type industri for utvikling av medisiner, vaksiner, kosttilskudd og en 
lang rekke andre produkter basert på marine organismer. Mye av forskningen på 
legemidler er rettet inn mot kreft, men i prinsippet finnes ingen begrensninger. 
Et resultat av bioprospektering som de fleste har stiftet bekjentskap med er 
pencilin. Penicilin kommer fra soppen Penicillium og er et godt bevis på 
hvordan et virkestoff fra naturen kan revlusjonere medisinen.

Det å utvikle nye medisiner og vaksiner er et nitidig og kostnadskrevende arbeid, 
samtidig som det, bokstavelig talt, er livsviktig. Naturviterne mener derfor at 
bioteknologi generelt og utvikling og forskning på nye medisiner og vaksiner 
må få gunstige rammevilkår. Bioteknologi er en relativt ny næring i Norge. Nye 
næringer strever ofte med mangel på kompetente eiere som sakkyndig kan 
vurdere nye prosjekter.  

Helsekostnaden per innbygger 

doblets seg fra 1997 til 2008. 

I den samme perioden økte 

helsekostnaden som prosent av 

BNP fra 9,6 % til 11,3 %. 

En av tre krefttilfeller kan 

forebygges.

Kilde: Kreftforeningen

Bioprospektering er en 

formålsrettet og systematisk 

leting etter bestanddeler, 

bioaktive forbindelser eller 

gener i organismer med 

sikte på å utvikle et produkt 

som er kommersielt eller 

samfunnsmessig viktig.
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NaturviterNe meNer: 
• invisteringer i bioteknologisk utdanning må økes kraftig

• Fragmentering av begrensede ressurser må unngås 

• Bygg opp risikokapital. Bioteknologiindustrien må bli tilgodesett 

med ordninger lik de vi i dag finner i oljesektoren1 

Dette vil selvfølgelig ta noe tid, men myndighetene vil ved å følge disse rådene få 
fortgang i oppbyggingen av kompetanse.

1. Oljenæringen mener regjeringens løfte om å refundere den totale skatteverdien av investeringer for 
operatører som ikke er i stand til å betale skatt gir et sterkt incentiv for investeringer, utforskning og FoU. 
I tillegg jevner det ut forskjellene mellom eksisterende og nye operatører. Helsenæringen har ingen slik 
fortrinnsberettiget skatteordning og derfor hviler all risiko på investorene. 
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Helsefremmende arbeidsliv
Arbeid er grunnlaget for vår velferd. Det er derfor viktig at vi har et arbeidsliv 
som er inkluderende og som gjør at flest mulig blir en del av arbeidslivet. Det 
har de siste årene, heldigvis, blitt økt oppmerksomhet rundt de psykososiale 
faktorene knyttet til arbeidslivet. 

Påstanden om at vi har fått et stadig hardere arbeidsliv blir stadig gjentatt uten at 
denne blir dokumentert. Likevel er det noen faktorer det kan være greit å være 
bevisst:

•	 Friere bevegelser av både arbeid og kapital gjør at arbeidsoppgaver er mer 
utsatte	for	konkurranse	–	legger	press	på	arbeidstakerne	

•	 De fysiske arbeidsmiljørisikoene er forbedret (også på europeisk nivå), 
men mange yrkesgrupper er mer utsatt for negative forhold enn før. 
Organisatoriske og psykososiale forhold har ikke bedret seg klart, det er nye 
utfordringer knyttet til sosial dumping og vi ser en fremvekst av A og B lag i 
arbeidslivet 

•	 Arbeidsmiljøforskningen har kanskje fokusert for mye på individuelle 
forhold og sykdomsskapende forhold og for lite på organisatoriske og 
virksomhetsmessige forhold

Naturviterne ønsker at det siste punktet får mer oppmerksomhet fremover, både 
fordi dette er et relativt uoppdaget forskningsfelt og fordi vi er av den oppfatning 
at en bevisstgjøring rundt disse forholdene kan bidra til å dempe sykefraværet.

Sykdom betyr ikke nødvendigvis sykefravær og sykefravær betyr ikke 
nødvendigvis sykdom. Jobber du et sted hvor du blir verdsatt, hvor sjefen og 
kolleger viser at du er ønsket, at de behøver deg på jobb, er terskelen for å være 

Ti prosent bekymrer seg så 

mye for egen helse at det øker 

sannsynligheten for at de blir 

uføre. 

Fem prosent av befolkningen 

er så bekymret at sjansen for 

uførhet femdobles. 

Kilde: SSB

Figur 3: Nedgang i sykefraværet:
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hjemme høy. Mye høyere enn hvis du har en sjef eller kolleger som ikke bryr 
seg om deg. Folk som har en god arbeidsplass går ofte på jobb til tross for sine 
vondter. I følge dr Bjørnar Brændeland, spesialist i arbeidsmedisin, er de største 
fraværsfaktorene sviktende dialog, manglende medbestemmelse, manglende 
sosial støtte og mislykket konflikthåndtering. 

Inkluderende arbeidsliv er en avtale mellom staten og partene i arbeidslivet. 
Dette arbeidet er meget viktig for å få ned sykefraværet og har gitt resultater 
som vi skal bygge videre på. Målet er å hindre utstøting fra arbeidslivet gjennom 
bedre dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samt å gi større fleksibilitet 
uten å svekke den sykemeldtes trygghet.

Mobbing i arbeidslivet

Til tross for at det i arbeidsmiljøloven er nedfelt forbud mot trakassering eller 
annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen, og at arbeidstakere har plikt til å 
melde fra hvis en kollega blir mobbet, er mobbing ikke uvanlig i arbeidslivet.

Det å jevnlig bli utsatt for det vi kan definere som mobbing er selvfølgelig en 
stor helsemessig belastning. Gjentatt mobbing er en ikke ubetydelig årsak til 
sykefravær og med tanke på hvor viktig det å ha en jobb å gå til er for helsa er 
mobbing i sum et ikke ubetydelig folkehelseproblem. Samtidig bør det være et 
problem som i teorien skulle være lett å eliminere.

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om hvordan man forholder seg til arbeidsoppgaver, til 
kolleger og til virksomheten man jobber i. Et aktivt medarbeiderskap bygger på 
at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og 
handlingsorientert. Det siste henger sammen med det første.

NaturviterNe meNer:
• arbeidsmiljøforskningen må fokusere mer på organisatoriske og 

virksomhetsmessige forhold
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