
Helse



• 3 av 5 nordmenn har besøkt lege fire eller 
flere ganger i løpet av de tre siste årene. 
Kun 4% oppgir å ikke ha besøkt helsevesen 
i denne perioden. 

• Det er forskjeller mellom kjønnene og 
etniske opprinnelser på dette. Menn 
besøker helsevesen sjeldnere enn kvinner 
(dette er i tråd med annen forskning*), og 
det samme er tilfellet med nordmenn av 
innvandreropprinnelse når sammenliknet 
med nordmenn av norsk opprinnelse (også 
i tråd med annen forskning**).
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• * http://nhi.no/livsstil/menn-gar-sjelden-til-lege-39289.html
**https://ssb.no/helse/statistikker/fastlegetj/aar/2016-06-08

Hvor ofte har du oppsøkt helsevesenet (inkludert fastlegebesøk) i løpet av de tre siste årene?
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• 62% av nordmenn mener at de i stor eller svært stor grad har et 
sosialt støttesystem. 18% mener at de har det i liten eller svært 
liten grad.

• Det er store forskjeller mellom demografiske grupper på dette:
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• *Lavere utdannet inkluderer alle som ikke har fullført minst en to års grad på universitetsnivå

• **Lav base (n = 43)

I hvilken grad har du venn(er) du føler du kan betro deg til når du har behov?

62% 18%

I stor grad Verken eller I liten grad

Base 62% 19% 18%

Menn 50% 25% 24%

Kvinner 73% 13% 12%

Under 30 73% 8% 16%

30-44 73% 14% 11%

45-59 57% 22% 21%

60+ 53% 23% 21%

Heterofil 63% 19% 17%

Homofil, lesbisk, bifil, transkjønnet, annet** 53% 16% 21%

Norsk/nordisk opprinnelse 63% 18% 17%

Minst en forelder som ikke er nordisk 44% 31% 22%

Høyere utdannet 65% 18% 16%

Lavere utdannet* 55% 20% 21%


