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Temaer

• Evaluering som del av det systematiske folkehelsearbeidet

• Om evaluering av folkehelsetiltak – prosess og effekt

– Hva?

– Hvorfor?

– Hvordan?



Om folkehelsearbeid i 

Folkehelseloven

«samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte 
eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, 
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 
eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en 
jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 
påvirker helsen» 

(Folkehelseloven, Helse- og omsorgsdepartementet, 2011, § 3) 

Bilde: NDLA

Bilde: Picabay.com

Bilde: Flickr

Bilde: Flickr

Bilde: Flickr

Bilde: Science Photo Library

«Loven skal legge til rette for et langsiktig 
og systematisk folkehelsearbeid.»

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2011, § 1) 



Hva innebærer det systematiske folkehelsearbeidet?

(Kommunetorget.no)

… bl.a. at det er kunnskapsbasert



Kunnskapsbaserte folkehelsetiltak 

Psykisk helse
Fysisk helse

Fysisk 
aktivitet

Sosial
støtte

Nær-
miljø

Bolig-
politikk

Økonomi

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Viser kompleksiteten 
i folkehelsearbeidet



Evaluering som viktig del av det systematiske folkehelsearbeidet

Evaluering = 

Systematisk vurdering av en aktivitet/innsats/tiltak 



Hvorfor evaluere folkehelsetiltak?

• For å lære mest mulig av det man gjør!

• Bidrar til å bygge kunnskapsgrunnlaget for 
folkehelsearbeidet

– Underveis

– For senere bruk, for en selv og andre

• Bidrar til bedre oversikt over hva som skal til for 
å lykkes = mer effektivt folkehelsearbeid



Hvilken læring kan evaluering gi?

Om tiltaket 
virker

Hvordan 
tiltaket virker

Om tiltaket 
virker for alle 
i målgruppen

Om noen deler av 
et tiltak er mer 
virksomt enn 
andre deler 

Hvorfor 
tiltaket evt. 
ikke virker

Under hvilke 
betingelser 

tiltaket virker

Om tiltaket 
har 

vedvarende 
virkning

Om tiltaket har 
utilsiktede 

positive eller 
negative 

virkninger

Hva tiltaket 
kostet?

Om man når de 
som virkelig 
trenger det

Hvor fornøyde de 
som skal iverksette 
og  målgruppen er 

med tiltakene

Hva tiltaket 
besto av

Hva tiltaket krevde 
av kompetanse hos 

de som skulle 
iverksette



To hoveddimensjoner i evalueringsarbeid:

• Effektevaluering = evaluere om man har lykkes med tiltaket/nådd ønsket utfall eller er på vei til å 
nå målet

• Prosessevaluering = evaluere prosessen med å planlegge og implementere et tiltak

– Bidrar bl.a. til å forklare utfallet

Mellom-
liggende 

utfallsmål:
Redusert 

nett-
mobbing 
mellom 
elevene

Lærerne 
går på 
kurs

Skoleledelse 
forankrer fokus 
og tiltak blant 

skolens ansatte

Skoleledelse og 
kontaktlærere 
forankrer hos 

elevenes foresatte

Ukentlige 
klassevise 

samtaler rundt 
mobbing

Møter med 
foreldre og 

elever

Prosessevaluering Effektevaluering

Tiltaket forankres og iverksettes

Mellom-
liggende 

utfallsmål:
• Styrket 

empati
• Bedre 

samhold

Endelig 
utfallsmål: 

Bedre 
psykisk 

helse blant 
elevene på 

en 
barneskole

Sosiale 
tiltak på 
tvers av 
klassene

Utfall av tiltaket



Hva kan effektevaluering gi svar på?

Om tiltaket 
virker

Hvordan 
tiltaket virker

Om tiltaket 
virker for alle 
i målgruppen

Om noen deler av 
et tiltak er mer 
virksomt enn 
andre deler

Hvorfor 
tiltaket evt. 
ikke virker

Under hvilke 
betingelser 

tiltaket virker

Om tiltaket 
har 

vedvarende 
virkning

Om tiltaket 
har 

utilsiktede 
positive eller 

negative 
virkninger

Hva tiltaket 
kostet?

Om man når de 
som virkelig 
trenger det

Hvor fornøyde de 
som skal iverksette 
og  målgruppen er 

med tiltakene

Hva tiltaket 
besto av

Hva tiltaket krevde 
av kompetanse hos 

de som skulle 
iverksette



Hvordan gjennomføres effektevaluering?

• Historisk er den mer naturvitenskapelige randomiserte kontrollerte tilnærmingen (RCT) ansett som 
gullstandard for å få gyldige svar på spørsmål om effekt

– Samle inn data om utfallsmålet i form av tall (kvantitativ tilnærming) før og etter et tiltak for å få svar på 
endring over tid

– Også måle endring i en gruppe som ikke har fått tiltak – kontrollgruppe - for å kontrollere for hva som 
hadde skjedd om ikke tiltaket hadde vært iverksatt

– Tilfeldig trekke grupper til tiltaks- eller kontrollgruppe for å kontrollere for forskjeller i gruppene ved start

Tiltaksgruppe, 
måletidspunkt 1

Kontrollgruppe, 
måletidspunkt 1 

Kontrollgruppe, 
måletidspunkt 2

Tiltaksgruppe, 
måletidspunkt 2

Tiltak iverksettes

Tilfeldig trekking 
til tiltaks- eller 
kontrollgruppe

NB! 
Eksperimentelle 

design krever 
datainnsamling 
før iverksetting 

av tiltak!

NB! Lettere å 
generalisere med 

kvantitative 
evalueringsdata!



Hvordan gjennomføres effektevaluering?

• I dag: mer fokus på en pragmatisk og multimetodisk tilnærming som i større grad tar hensyn til 
konteksten

– Forsøker å finne så like grupper som mulig ved eksperimentelt design

– Komplementere med kvalitative effektdata for å få dybdeforståelse

• Eks. intervjuer av barn, lærere og foreldre om deres opplever av endring i sosialt miljø og 
forekomst av mobbing

– Utforske ikke-intenderte positive og negative effekter av tiltaket

Fyldigere og mer gyldig tilnærming – tar hensyn til kompleksiteten i folkehelsetiltak



Hva kan prosessevaluering gi svar på?

Om tiltaket 
virker

Hvordan 
tiltaket virker

Om tiltaket 
virker for alle 
i målgruppen

Om noen deler av 
et tiltak er mer 
virksomt enn 
andre deler

Hvorfor 
tiltaket evt. 
ikke virker

Under hvilke 
betingelser 

tiltaket virker

Om tiltaket 
har 

vedvarende 
virkning

Om tiltaket har 
utilsiktede 

positive eller 
negative 

virkninger

Hva tiltaket 
kostet

Om man når de 
som virkelig 
trenger det

Hvor fornøyde de 
som skal iverksette 
og  målgruppen er 

med tiltakene

Hva tiltaket 
besto av

Hva tiltaket krevde 
av kompetanse hos 

de som skulle 
iverksette



Prosessevaluering = “Opening the black box” 

- Viktigere jo mer komplekst tiltaket er…

Utfallsmål

Tiltaket planlegges, forankres og iverksettes

Mellom-
liggende 

utfallsmål

Endelig 
utfallsmål

Var lærerne 
positive til å bruke 

tid på tiltaket?

Hvordan var 
samarbeidet 

mellom kommunen 
og frivillig sektor?

Forsto målgruppen 
det som sto i 
brosjyrene?



Hva er viktigst – effekt- eller prosessevaluering?

• Begge tilnærmingene er nødvendige for en 
fullgod evaluering 

– Gir komplementære kunnskaper!



Hvordan gå frem i evalueringsarbeidet?

• Utgangspunkt for begge tilnærmingene er en logisk/teoretisk modell for tiltaket

– Viser en forventet effektkjede mellom tiltaksdeler og utfall
– Utvikles ideelt sett under planleggingen av tiltak, evt. må den identifiseres og gjenskapes

• Starte med endelig utfallsmål og jobbe seg bakover i den forventede effektkjeden

– Peker på hvilke indikatorer som bør måles både i prosess- og effektevaluering



Diabetes 2 ↓ 
Fysisk 

aktivitet ↑

Sosial støtte 
og tilhørighet

Mestringstro 
og mestrings-
opplevelser

Samarbeid med 
representanter 
for den lokale 
befolkningen

Samarbeid 
med 

driftsenhet 
i bydelen

Samarbeid 
mellom 

frivillighet, bydel 
og kompetanse-

miljø

Samarbeid 
med lokale 

medier

Forankrings-
arbeid i alle 

nivåer i bydels-
organisasjonen

Lavterskel-fysisk 
aktivitetstilbud

Positive 
holdninger

Gruppe-fysisk 
aktivitetstilbud

Innslag med 
rollemodeller i 
lokale medier

Brøyting, strøing 
og belysning på 

gangveier 
vinterstid

Autonomi

Medvirknings-
prosesser med 

lokalbefolkningen

Planleggings- og implementeringsprosess Mellomliggende og endelig utfallsmål

Logisk/teoretisk modell 
for MoRo-prosjektet



Hvordan gå frem i evalueringsarbeidet?

• Systematisk tilnærming med utvikling av plan for evalueringen med følgende innhold:

– Spørsmålene som skal besvares (ta utgangspunkt i den logiske/teoretiske modellen)

– Hvem denne informasjonen skal hentes fra (eller finnes den allerede?) 

• f.eks. prosjektets loggbok, møtereferater, oppmøteprotokoller, UngData-
materiale

– Hvilke design og metoder som evt. skal brukes for å samle inn data som kan gi 
nødvendig kunnskap 

• Gruppeintervjuer? Spørreskjema? Observasjon? Workshops? Eksperimentelt 
design? Videoopptak fra målgruppen?

– Hvilket utstyr og tilrettelegging som trengs

• Lydopptaksutstyr? Spesielle lokaler?



Hvordan gå frem i evalueringsarbeidet?

(forts.)

– Hvem som skal gjennomføre de ulike datainnsamlingene

– Når dataene skal samles inn
• Før og etter? Underveis? Begge deler? Også etter flere år?
• Fornuftig om spørsmål stilles på tidspunkt som muliggjør 

formativ og summativ bruk

– Hvem som skal bearbeide og analysere dataene, og når dette 
skal gjøres 

– Hvordan kunnskapen skal anvendes og spres

Tilgjengelige ressurser og 
rammer vil styre 

evalueringsmulighetene:
• Tid

• Økonomi
• Kunnskap og 
kompetanse knyttet 
til fagområdet og til 
evalueringsarbeid



Oppsummering

• Evaluering naturlig og viktig del av det 
systematiske folkehelsearbeidet

• To komplementære hoveddimensjoner: effekt
og prosess

• Nyttig med evalueringsplan bl.a. basert på 
logisk modell
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Takk for 
oppmerksomheten!

Bilde: C. Lorentzen


