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Abstract 
Objective: To study associations between pain, the use of analgesics, reduction in spare time 

activities and school absence because of pain among 15-16-year-olds in Norway and high 

school dropout five years later.  

Background: Most Norwegian 15-16-year-olds report that they have good health, but pain 

among adolescents is common and identified as an important health problem. The use of 

over-the-counter analgesics has increased, also among adolescents. High school dropout is a 

challenge for the society and put young people at risk for later work marginalization and 

social exclusion. The etiology is multifactorial and dependent of variables like gender, grades, 

ethnicity and the parents’ socioeconomic status. The role of pain and its associations with 

high school dropout have not been studied before. 

Method: 14063 Norwegian 15-16-year-olds from six different counties completed a 

questionnaire and were followed up for five years. Logistic regression was used to compute 

ORs for high school dropout. 

Results: 15-16-year-olds who reported pain, frequent use of analgesics, experienced reduced 

spare time activities and had school absence because of pain, had higher odds of high school 

dropout five years later. Moderate use of over-the counter analgesics implied lower odds of 

high school dropout.  

Conclusion: Pain, loss of function related to pain and pain-related school absence during 

adolescence may affect the ability to complete high school. Frequent use of analgesics may be 

a separate risk factor for high school dropout, possibly indicating underlying factors which 

affects high school completion.  
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Forord 
Jeg ønsket å skrive en prosjektoppgave innen allmennmedisin som omhandlet ungdomshelse 

og ble derfor satt i kontakt med Lisbeth Homlong, spesialist i allmennmedisin og PhD-

stipendiat ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin ved UiO. Hun 

arbeider med prosjektet ”Bruk av helsetjenester hjå 15-åringar som prediktor for 

arbeidsmarginalisering 10 år etter”. Dette er et delprosjekt av studien ”Ute av arbeid. 

Livshendingar og helseåtferd hjå 15-åringar som prediktorar for arbeidsmarginalisering 10 år 

etter”. Jeg fikk tilgang til data som brukes i forskningsgruppen Homlong er tilknyttet. Etter å 

ha overveid flere ulike muligheter, kom vi sammen fram til problemstillingen jeg skulle bruke 

i min oppgave. 

Min motivasjon for å skrive om ungdomshelse er at jeg synes det er et spennende og aktuelt 

tema som jeg ønsker å bringe frem på dagsordenen. Jeg synes også at allmennmedisin og 

samfunnsmedisin er spennende emner.  En annen viktig motivasjonsfaktor er at jeg jobber på 

Senter for ungdomshelse, seksualitet og samliv (Stiftelsen SUSS-telefonen).  

 

Når det gjelder motivasjon for å skrive om problemstillingen jeg har valgt, er en av grunnene 

at frafall i videregående opplæring har vært et aktuelt tema i min hjemkommune; Porsgrunn i 

Telemark. Frafall fra videregående opplæring har der vært et problem som har blitt diskutert 

mye i lokale medier, og jeg syntes derfor det var interessant å studere dette 

samfunnsproblemet fra et helsemessig perspektiv.  

Jeg vil rette en stor takk til min veileder, Lisbeth Homlong, for all god oppfølging, rådgivning 

og veiledning i forbindelse med denne oppgaven.  
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1. Bakgrunn 

1.1 Smerter og smerteplager hos ungdom 

En fersk undersøkelse fra NOVA viser at de fleste norske ungdommer er fornøyde med egen 

helse (1). En tidligere studie rapporterer at ni av ti 15-16-åringer oppgir at de har god helse 

(2). Likevel konkluderer flere undersøkelser med at ungdommer rapporterer mye smerter, 

både kortvarige og kroniske, og at de har et relativt høyt forbruk av reseptfrie smertestillende 

legemidler (3-7). Smerte kan defineres som en ubehagelig følelsesopplevelse som skyldes 

inntruffet eller truende vevsskade, men kan også forekomme uten påviselig grunn (8). Studier 

har vist at smerte kan påvirke barn og unges dagligliv, noe som kan føre til skolefravær, 

søvnvansker, mindre gode skoleprestasjoner og problemer med sosiale aktiviteter (3, 7, 9, 10). 

En annen tendens som observeres i forskningslitteraturen, er at ungdom som oppgir å være 

plaget av smerte, ofte rapporterer smerter flere steder (3, 4).  

Det finnes flere ulike faktorer som kan påvirke opplevelsen av smerte. Fysiologiske, 

psykologiske, sosiale og kulturelle forhold påvirker smerteopplevelsen og smertereaksjonen 

hos det enkelte individ (8). Det er fra tidligere kjent at psykiske lidelser hos unge mennesker, 

inkludert depresjon, utgjør en stor del av sykdomsbyrden i alle samfunn (11). Psykiske 

lidelser er sterkt knyttet til andre helse- og utviklingsplager hos unge mennesker, som for 

eksempel lavere skoleprestasjoner (11). Forskning har vist at pasienter med mye smerter ofte 

har komorbiditet i form av depresjon, og omvendt (12). Smerteopplevelse kan med andre ord 

påvirkes av bio-psyko-sosiale faktorer som må tas hensyn til. 

1.2 Ungdom og bruk av smertestillende legemidler 

En konsekvens av å ha smerter kan være selvmedisinering med smertestillende legemidler. 

Salget av reseptfrie smertestillende legemidler, spesielt paracetamol og ibuprofen, har økt 

kraftig siden 1990-tallet (6). Det økte salget er det rimelig å tolke som et økt forbruk, også hos 

ungdom (6). Norske studier bekrefter at bruk av reseptfrie smertestillende legemidler er 

vanlig blant ungdom og at mange bruker det daglig til ukentlig (6, 13). Bruk av slike 

legemidler er vanlig også i flere andre land (14). Legemidlene brukes mot alminnelig 

forekomne smerteplager som oftere rammer jenter enn gutter, og ungdommer rapporterer flere 

ulike årsaker til smertene (6). En norsk studie viser at en tredel av elever i ungdomsskolen har 

en liberal holdning til bruk av reseptfrie smertestillende legemidler, og at foreldrene er deres 

viktigste informasjonskilde om legemiddelbruk (15).  
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Flere eksperter har stilt spørsmål ved dette høye forbruket; spesielt med tanke på 

medikamentbivirkninger som for eksempel medikamentindusert hodepine (6, 16), men også 

med tanke på at et høyt forbruk av disse legemidlene kan være et uttrykk for at noe annet er 

galt, for eksempel en vanskelig livssituasjon (13). En studie av Skarstein og medarbeidere fra 

2013 har funnet at et høyt forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler hos ungdom er 

assosiert med flere smerteplager, ugunstig livsstil, lavere ambisjoner om høyere utdanning og 

høyere skolefravær sammenlignet med dem med et lavere forbruk (13).  

Ungdom har et betydelig mindre forbruk av reseptpliktige smertestillende legemidler. Furu og 

medarbeidere rapporterte i 2005 at 6 % gutter og 9 % jenter oppga å ha brukt reseptpliktige 

smertestillende legemidler siste måned (17)*. 
*Data brukt i nevnte studie er hentet fra samme undersøkelse som er brukt i denne prosjektoppgaven. Imidlertid er populasjonen som 

undersøkes i denne prosjektoppgaven større enn populasjonen som ble undersøkt i Furu og medarbeideres undersøkelse. Årsaken til dette er 

at populasjonen i prosjektoppgaven også inkluderer ungdom fra Nordland og Finnmark.  

1.3 Ungdom og frafall fra videregående skole 

I Norge i dag er bortvalg og svak gjennomføring i videregående opplæring en 

samfunnsmessig og utdanningspolitisk utfordring (18).  Blant de som begynte i videregående 

opplæring i 2007 viser nasjonale tall fra SSB (SSB 2011) at målt etter fem år hadde kun 70 

prosent fullført og bestått med enten studie- eller yrkeskompetanse (19). I 2013 hadde dette 

tallet steget til 71 prosent (20).  

Et betydelig antall ungdommer fullfører ikke videregående opplæring (eller tilsvarende) og 

plasserer seg derfor i risikosonen for marginalisering og sosial eksklusjon senere i livet (21-

23). Det er fra tidligere kjent at grunnskolekarakterer, valg av studieretning, sosial bakgrunn 

og kjønn har betydning for om man gjennomfører eller ikke (20). Ungdoms helsetilstand og 

dens betydning for skolefrafall, har man mindre kunnskap om. Data fra den norske UNG-

HUNT-studien (1995-1997) viser at dårlig selvrapportert helse i ungdomsårene er sterkt 

assosiert med frafall fra videregående skole og økt risiko for å motta både medisinske og 

ikke-medisinske trygdeytelser i ung alder (24). Smerteopplevelse kan naturlig nok inngå i det 

vide begrepet «dårlig helse», men dette er ikke spesifisert i studien. Smerte og dens 

konsekvenser er ikke tidligere blitt undersøkt som spesifikke faktorer som kan påvirke frafall 

fra videregående skole. 
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1.4 Ungdom og primærhelsetjenesten 

En stor internasjonal studie konkluderer med at de viktigste helseproblemene for ungdom 

stort sett er mulige å forebygge, men at ungdom møter barrierer når de kontakter helsevesenet. 

Denne forskningen viser at unge mennesker har behov for helsetjenester som er tilpasset deres 

unike stadium av den biologiske, kognitive og psykososiale overgangen til voksenlivet (25). 

Tilgang til primærhelsetjenesten er viktig for ungdom som sliter med helseproblemer (25). En 

større undersøkelse av fastlegekonsultasjoner i Norge viste at kun 1,4 % av konsultasjonene 

var med ungdom mellom 15-19 år (26). Den konkluderte også med at fastleger nedprioriterte 

unge mennesker når arbeidsmengden var stor eller ledig kapasitet var liten (26).  

Helsepersonell i primærhelsetjenesten i ulike deler av verden har i flere spørreundersøkelser 

uttrykt et behov for økt kompetanse når det gjelder ungdomshelse (25).  Økt kunnskap om 

ungdoms helseproblemer i primærhelsetjenesten kan sikre at ungdom får best mulig 

helsehjelp. Fordi primærhelsetjenesten er den delen av helsevesenet ungdom møter først, kan 

man tenke seg at helsepersonell i primærhelsetjenesten har gode muligheter til å forebygge, 

intervenere og bidra til å bedre helsen hos ungdom i risikogrupper og generelt.  

1.5 Målet med studien 

I denne studien av 15-16-åringer i Norge ønsket vi å undersøke forekomst av smerte, bruk av 

smertestillende legemidler, skolefravær og redusert funksjon i hverdagen grunnet smerter, og 

assosiasjoner mellom disse faktorene og frafall fra videregående opplæring fem år senere. 

Hensikten var å finne helse- og helserelaterte prediktorer for frafall fra videregående skole. 

Frafall fra videregående skole er blitt valgt som utfallsvariabel fordi det er en tidlig markør 

for senere arbeidsmarginalisering og sosial eksklusjon (23, 24). 
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2. Materiale og metode 

2.1 Studiepopulasjonen 
Materialet i denne studien er hentet fra Ungdomsundersøkelsene blant 15-16 åringer i Norge, 

utført i perioden 2000-2004 (27). Statens helseundersøkelser (SHUS), som nå ligger under 

Nasjonalt folkehelseinstitutt, var hovedaktøren bak undersøkelsen.  Målet var å innhente 

kunnskap om barn og unges helse (28). Deltakerne i undersøkelsen var elever som stod 

oppført på klasselistene for 10. klasse på alle ungdomsskolene i henholdsvis Oslo, Hedmark, 

Oppland, Nordland, Troms og Finnmark. Den første undersøkelsen startet med ungdommer 

fra Oslo- og Hedmark i 2000-2001 (UNGHUBRO) (27). Videre deltok ungdom fra Oppland, 

Nordland, Troms og Finnmark i 2002, 2003 og 2004. I alt ble 18425 10. klassinger spurt om å 

delta i undersøkelsene. Av disse deltok 15966 (87 % *). Videre var det 14063 elever (88 % 

**) som godtok videre oppfølging i nasjonale databaser på et senere tidspunkt. Vår 

undersøkelse er utført på denne gruppen av ungdommer (figur 1). 
* % av antall inviterte 10-klassinger. ** % av antall elever som deltok i undersøkelsen 

Undersøkelsene ble gjennomført ved at ungdommene fikk utdelt et spørreskjema om ulike 

temaer som sykdom og helse, kosthold, idrett, nærmiljø og hvordan de har det. Skjemaet 

inneholdt også spørsmål om smerter, smerterelatert skolefravær, legemiddelbruk og bruk av 

ulike helsetjenester (29). Spørreskjemaene ble utarbeidet av en gruppe med representanter fra 

bl.a. Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Norges Idrettshøgskole og Oslo kommune. 

Det ble vektlagt at spørsmålene var validert og gjerne brukt i andre ungdomsundersøkelser 

(28). 

Før Ungdomsundersøkelsene ble utført, ble det gjennomført en pilotundersøkelse i to 

10.klasser. Deltakerne var fra en annen kommune enn Oslo. Pilotundersøkelsen ble 

gjennomført etter den malen som var planlagt for Ungdomsundersøkelsene. Noen av 

spørsmålene ble endret på etter denne pilotstudien, da de måtte presiseres og defineres bedre 

(28). 

Ungdomsundersøkelsene ble hovedsakelig utført i samarbeid med skolen. Helsesøster på 

skolene var ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen de fleste stedene. Elevene fikk 

en dobbel skoletime til å svare på spørsmålene på spørreskjemaene. I Troms og Finnmark ble 

noen spørreskjemaer sendt hjem til elevene (27). For å undersøke hvor mange av 15-16-
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åringene som fem år senere hadde fullført videregående skole, hentet vi data fra Nasjonal 

utdanningsdatabase (NUDB).  NUDB er en forløpsdatabase med komplette opplysninger om 

utdanningsstatistikk for alle innbyggere i Norge (30).  

 

2.2 Variabler 

 

2.2.1 Uavhengige variabler 

Smerter 

Ungdommene ble spurt om de hadde vært plaget av smerter gjentatte ganger i henholdsvis 

hodet, nakke/skuldre, armer/ben/knær (ekstremiteter), mage og rygg i løpet av de 12. siste 

månedene. Svaralternativene var ja eller nei for hver enkelt smertelokalisasjon. I tillegg 

konstruerte vi en aggregert, dikotom smertevariabel, der tre eller flere smertelokalisasjoner 

indikerte en positiv smerte-score, mens to eller færre indikatorer indikerte negativ score. 

Ungdommene ble også spurt om smertene hadde ført til skolefravær, og antall dager fravær. 

Svaralternativene var nei, 1-2 dager, 3-5 dager, 6-10 eller over 10 dagers fravær i løpet av de 

siste 12 månedene. Ungdommene ble i tillegg spurt om smertene hadde ført til redusert 

aktivitet på fritida. Svaralternativene var her ja eller nei. 

Bruk av smertestillende medikamenter 

Ungdommene ble spurt om de hadde brukt smertestillende legemidler med og uten resept de 

siste fire ukene, med fem ulike svaralternativer: aldri, ikke brukt siste fire uker, sjeldnere enn 

hver uke, hver uke, men ikke daglig og daglig bruk.  

Bruk av helsetjenester 

Ungdommene ble spurt om de i løpet av de siste 12 måneder hadde brukt ulike 

primærhelsetjenester, henholdsvis skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, allmennlege, 

legevakt og fysioterapeut. Svaralternativene var: Ingen bruk, 1-3 ganger eller 4 ganger eller 

mer. 

Bakgrunnsvariabler 

Demografiske bakgrunnsvariabler inkluderer kjønnsfordeling, bostedsfylke, etnisitet, 

foreldrenes samlivsstatus, foreldrenes utdanningsnivå og den økonomiske situasjonen i 

familien. Opplysningene om foreldrenes samlivsstatus og økonomi er basert på selvrapport, 

mens opplysninger om foreldrenes utdanningsnivå er hentet fra NUDB. 
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2.2.2 Utfallsvariabel: 

Som utfallsvariabel har vi undersøkt skolefrafall fra videregående skole. Dette defineres som 

ikke å ha fullført videregående skole i løpet av fem år. I Norge har all ungdom som har 

fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring etter søknad rett til tre års heltids 

videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1. Retten gjelder uansett hvilke kunnskaper 

eller ferdigheter søkeren har tilegnet seg i grunnskolen (31).  De kan velge studieretning og 

skole basert på grunnskolepoeng. Grunnskolepoengene er gjennomsnittet av elevenes 

standpunkt- og eksamenskarakterer i ungdomsskolen, ganget med ti (32). De fleste begynner 

på videregående skole etter at de har fullført ungdomsskolen. Hele retten til videregående 

opplæring må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks når 

opplæringen blir gitt i bedrift, og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år. Det 

betyr at når en elev har startet videregående opplæring, gjelder rettighetene i fem (eventuelt 

seks år), men innen utgangen av fylte 24 år (31). 

 
2.3 Statistikk 

For å få ut deskriptive data gjorde vi enkle frekvensanalyser. Videre gjorde vi logistiske 

regresjonsanalyser med skolefrafall i den videregående skolen som utfallsvariabel. I de enkle 

analysene testet vi hver uavhengige variabel for seg, i neste trinn ble hver uavhengig variabel 

korrigert for sosiodemografiske bakgrunnsvariabler, i tredje trinn ble de uavhengige 

smertevariablene i tillegg korrigert for hverandre. Assosiasjoner ble uttrykt ved odds ratios 

(OR) med 95 % konfidensintervall (KI). En p-verdi <0.05 ble valgt som signifikansnivå. I 

tillegg til analyser på total studiepopulasjon, ble det også gjort analyser stratifisert på kjønn. 

Alle dataanalyser ble utført ved hjelp av IBM SPSS Statistics versjon 20.0 

2.4 Litteratursøk 

Artikler og informasjon i denne oppgaven er funnet ved søk i PubMed, Nasjonalt 

Folkehelseinstitutts hjemmesider, Statistisk sentralbyrås hjemmesider, Regjeringens 

hjemmesider, Utdanningsdirektoratets hjemmesider, samt Store norske leksikon. Søkeordene 

som ble brukt I PubMed var blant annet : adolescent, painkillers, analgesics, pain, 

questionnaire, epidemiology, help seeking, help seeking behavior, health care seeking,  youth 

friendly health services, community, general practitioner, high school dropout. Videre trykket 

vi “show related citations”, samt at vi undersøkte en del av referansene som ble oppgitt i 
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artiklene vi fant. Dette for å finne flere relevante artikler. Alle referansestudiene er 

kvalitetsvurdert etter Kunnskapsbasertpraksis.no sine sjekklister for ulike typer studier. 

2.5 Etikk      

Det var ungdommene selv som bestemte om de ønsket å delta i undersøkelsene. De fikk på 

forhånd utdelt en informasjonsbrosjyre og skrev under en samtykkeerklæring før utfylling. 

Foreldrene ble informert ved hjelp av en brosjyre som ble sendt per post før undersøkelsen 

skulle finne sted (27). Undersøkelsen ble forelagt Den regionale komité for medisinsk 

forskningsetikk (REK) og godkjent av Datatilsynet (28). Det er gitt tilleggskonsesjon for 

koblingen av data mellom Ungdomsundersøkelsene og nasjonale registre (28). Datatilsynet 

godtok at elevene selv skrev under på samtykkeerklæringen under forutsetning av at de var 

fylt 15 år på undersøkelsesdagen, og at foreldre/foresatte var informert om undersøkelsen. I 

de tilfellene dette ikke var tilfelle, ble foreldre tilskrevet og bedt om å godkjenne et eget 

samtykke (28). 
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3. Resultater 

3.1 Sosiodemografiske bakgrunnsvariabler og skolefrafall 

Av ungdommene som deltok, var 50,1 % jenter. 46,6 % av deltagerne var fra Oslo, 12,7 % fra 

Hedmark, 12,5 % fra Oppland, 15,0 % fra Nordland, 9,2 % fra Troms og 4,1 % fra Finnmark. 

Totalt var det 29,4 % som ikke fullførte videregående opplæring i løpet av fem år. Dette gjaldt 

flere gutter (34,7 %) enn jenter (24,1 %) (tabell 1. og 2.).  

3.2 Forekomst av smerter, skolefravær og reduserte fritidsaktiviteter 

54,4 % av ungdommene rapporterte at de hadde hatt hodesmerter de siste 12. månedene. 

Dette er dermed den hyppigst oppgitte smertelokalisasjonen blant begge kjønn. Det var en 

større andel jenter (64,7 %) som oppga hodesmerter enn gutter (44,0 %). Videre ble det 

rapportert smerter i rygg (34,6 %), nakke/skuldre (33,9 %), mage (32,9 %) og 

armer/bein/knær (31,8 %). Den nest hyppigst rapporterte smertelokalisasjonene hos jenter var 

magen (46,1 %), mens kun 19,7 % gutter rapporterte dette. Videre har jentene hyppigere 

oppgitt nakke/skulder-smerter, mens smerter i armer/bein/knær er tilnærmet likt fordelt 

mellom begge kjønn. Nesten en av tre oppga at de hadde hatt utbredte smerter (tre eller flere 

steder) i løpet av det siste året. Også i denne kategorien var det en høyere andel jenter (40,3 

%) mot 22,3 % gutter (tabell 2. og 3.) 

 

Over halvparten (52,9 %) av ungdommene svarte at smertene hadde ført til at de hadde vært 

hjemme fra skolen.  En høyere andel jenter rapporterte dette (59,2 %) sammenlignet med 

gutter (45,7 %). Hele 5,8 % hadde hatt mer enn 10 dagers fravær fra skolen grunnet smerter. 

Flere jenter (7,0 %) enn gutter (4,4 %) oppga dette. Omtrent en av fire elever rapporterte 

skolefravær i 1-2 dager grunnet smerter. Generelt viste undersøkelsen at de som oppga mage- 

og hodesmerter hadde mest skolefravær, mens de med smerter i muskel- og skjelettsystemet 

hadde minst (tabell 4).  

Fire av ti oppga at smerter hadde ført til redusert aktivitet på fritida. Andelen var størst hos 

dem som oppga smerter i armer/bein/knær (53,6 %), kort etterfulgt av gruppen som oppga 

ryggsmerter (47,5 %). Gruppen hvor færrest oppgir at smertene har ført til redusert aktivitet 

på fritida, er den som oppga hodesmerter (43,5 %). I gruppen som oppga utbredte smerter, 

rapporterte over halvparten (52,3 %) at smertene har ført til redusert aktivitet på fritida (tabell 

4). 
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3.3 Forbruk av smertestillende legemidler 

 

3.3.1 Generelt forbruk 

Fire av ti av ungdommene hadde brukt smertestillende uten resept de siste 4 ukene. Her finner 

vi en betydelig kjønnsforskjell. Over halvparten av jentene (54,7 %) hadde brukt 

smertestillende uten resept, mot en fjerdedel av guttene (24,9 %).  Kun 7,3 % av 

ungdommene hadde brukt smertestillende med resept. 1,4 % av alle deltagerne rapporterte at 

de hadde brukt smertestillende uten resept daglig. 1,1 % hadde brukt reseptpliktig 

smertestillende daglig. 12,4 % av jentene oppga at de hadde brukt reseptfrie smertestillende 

hver uke, mens bare 4,1 % av guttene oppga så hyppig bruk (tabell 5). 

3.3.2 Forbruk av smertestillende legemidler uten resept hos dem som rapporterte smerte 

Gruppen som rapporterte at de hadde hatt magesmerter, var gruppen hvor flest hadde brukt 

reseptfrie smertestillende siste fire uker (55,4 %), tett etterfulgt av gruppen med hodesmerter 

(54,4 %). Hos gruppene som hadde oppgitt smerter i ekstremiteter og rygg varierte denne 

andelen mellom 46,2-49,7 %. Av dem som rapporterte utbredte smerter, hadde hele syv av ti 

brukt reseptfrie smertestillende. Flest med smerter i nakke/skuldre oppga at de hadde brukt 

smertestillende uten resept daglig (2,3 %). Av de som rapporterte utbredte smerter, hadde 2,7 

% brukt smertestillende uten resept daglig (tabell 6). Generelt viste undersøkelsen at andelen 

jenter som hadde brukt reseptfri smertestillende var ca. 10-20 % høyere sammenlignet med 

guttene, uavhengig av hvilken smertelokalisasjon de hadde oppgitt.  

3.3.3 Forbruk av smertestillende legemidler med resept hos dem som rapporterte smerte 

Høyest andel av dem med smerter i nakke/skuldre hadde brukt reseptpliktige smertestillende 

legemidler siste fire uker (11,3 %), etterfulgt av dem med magesmerter (11,1 %) (tabell 6). 

Flere gutter rapporterte et daglig forbruk enn jentene, uavhengig av smertelokalisasjon.  Hos 

guttene som oppga utbredte smerter var andelen som brukte disse legemidlene daglig dobbelt 

så høy som hos jentene (henholdsvis 3,6 % mot 1,8 %). Generelt rapporterte flere av jentene 

at de hadde brukt smertestillende med resept, sammenlignet med guttene. 

3.4 Bruk av primærhelsetjenesten 

I vår undersøkelse var vi spesielt opptatt av helsetjenestebruken til ungdommene som 

rapporterte smerter og bruk av smertestillende legemidler. Se tabell 7- for oversikt over 

generell bruk av primærhelsetjenesten blant alle ungdommene som deltok i undersøkelsen. 
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3.4.1 Bruk av primærhelsetjenesten hos dem som rapporterte smerter 

Gruppen med magesmerter var den som hyppigst rapporterte at de hadde oppsøkt 

skolehelsetjenesten (33,4 %). Denne gruppen var også den hvor flest rapporterte at de hadde 

oppsøkt helsestasjon for ungdom (21,3 %). Ungdommene som oppga magesmerter og 

ekstremitetssmerter var gruppene hvor flest hadde benyttet seg av allmennpraktiserende lege. 

Hele 48,3 % av dem med magesmerter hadde brukt tilbudet 1-3 ganger, mens 48,1 % av dem 

med smerter i ekstremiteter hadde brukt tilbudet tilsvarende ofte. Ungdommene som oppga 

ekstremitetssmerter var gruppen hvor høyest andel sa at de hadde brukt tjenesten fire ganger 

eller mer (14,1 %). Ungdommene som rapporterte ekstremitetssmerter var også den gruppen 

hvor flest sa at de hadde brukt legevakten (39,4 %) og fysioterapeut (17,8 %). Ungdommene 

hadde benyttet seg av primærhelsetjenesten hyppigere enn totalpopulasjonen (tabell 8). 

3.4.2 Bruk av primærhelsetjenesten og forbruk av smertestillende legemidler  

Av ungdommene som oppga at de hadde brukt reseptfrie smertestillende legemidler i løpet av 

de siste 4 ukene, var de som anga et ukentlig, men ikke daglig forbruk, den gruppen hvor flest 

oppga at de hadde brukt skolehelsetjenesten (37,7 %), helsestasjon for ungdom (28,6 %), 

allmennpraktiserende lege (73,1 %) og legevakt (45,3 %). Gruppen som rapporterte et daglig 

forbruk, var gruppen hvor flest hadde benyttet seg av fysioterapeut (19,1 %).  

Av ungdommene som rapporterte at de hadde brukt smertestillende legemidler med resept i 

løpet av de siste 4 ukene, var de som anga et ukentlig, men ikke daglig forbruk, den gruppen 

hvor flest oppga at de hadde brukt skolehelsetjenesten (44,8 %), legevakten (52,2 %) og 

fysioterapeut (28,1 %). Gruppen som rapporterte et daglig forbruk var den gruppen hvor flest 

oppga at de hadde brukt helsestasjon for ungdom (29,6 %). Gruppen som rapporterte at de tok 

smertestillende med resept sjeldnere enn hver uke, var gruppen hvor flest oppga at de hadde 

brukt allmennpraktiserende lege (76,4 %). Ungdommene som hadde brukt smertestillende 

legemidler hadde generelt bruk primærhelsetjenesten mer enn både dem som ikke rapporterte 

smerter og dem som kun rapporterte smerter.  

 

3.5 Sammendrag av assosiasjoner 

Undersøkelsen avdekket signifikante assosiasjoner mellom rapport av smerter for alle 

smertevariablene og økt frafall fra videregående skole (tabell 9). Ved korreksjon for 

sosiodemografiske bakgrunnsvariabler, ble assosiasjonene noe svekket, men var fortsatt 

signifikante for alle smertevariablene. Utbredte smerter var sterkere assosiert med økt 
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skolefrafall enn de enkelte smertevariablene alene. Ved korreksjon for både 

sosiodemografiske bakgrunnsvariabler og smertevariablene mot hverandre, var odds ratios for 

frafall fra videregående moderat, men signifikant forhøyet for gruppene som rapporterte 

smerter i ekstremiteter og rygg (henholdsvis 1,11 (95 % KI:1,01—1,21) og 1,17 (95 % 

KI:1,07—1,29)).  

Analysen avdekket også en signifikant assosiasjon mellom skolefravær på grunn av smerter 

og frafall fra videregående skole, både før og etter justering for sosiodemografiske 

bakgrunnsvariabler. De som oppga minst fravær hadde odds ratio 1,26 (95 % KI: 1,13—

1,40)* for frafall, mens de med mest fravær hadde odds ratio 2,43 (95 % KI:2,03-2,91)*. 

Redusert aktivitet på fritida grunnet smerter økte også sannsynligheten for skolefrafall (odds 

ratio 1,19 (95 % KI: 1,08—1,30)*).    

Analysen viste at ungdommene med et moderat forbruk (”sjeldnere enn hver uke” eller ”ikke 

brukt siste 4 uker”) av reseptfrie smertestillende legemidler hadde større sannsynlighet for å 

fullføre videregående skole sammenlignet med både dem som ikke brukte disse 

medikamentene og dem som hadde et høyere forbruk. Odds ratios for ikke å fullføre 

videregående i disse to gruppene etter justert analyse var henholdsvis 0,70 (95 % KI:0,64—

0,77) og 0,70(95 % KI: 0,62—0,79). Gruppen som brukte reseptfri smertestillende daglig 

hadde odds ratio 1,89 (95 % KI: 1,39—2,59)* for ikke å fullføre.  

Bruk av smertestillende legemidler med resept i løpet av de siste fire ukene var assosiert med 

ikke å fullføre videregående opplæring. Her var det en dose-respons-sammenheng med 

økende forbruk. Høyest odds ratio var det hos gruppen som brukte disse legemidlene daglig 

2,24 (95 % KI:1,57—3,18)* (tabell 9). 
*-korrigert for sosiodemografiske variabler 

Guttenes odds ratio for skolefrafall økte noe etter korreksjon for sosiodemografiske variabler 

for følgende uavhengige variabler: 6 eller flere dagers skolefravær, reduserte fritidsaktiviteter 

grunnet smerte, stort forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler samt bruk av 

reseptpliktige smertestillende legemidler. For jentene ble odds lavere for disse variablene etter 

den samme korrigerte analysen (tabell 10).  
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4. Diskusjon 

4.1 Hovedfunn 

Å rapportere smerter, bruk av smertestillende legemidler og redusert aktivitet på fritiden 

grunnet smerter hos 15-16-åringer er assosiert med økt skolefrafall i den videregående skolen 

fem år senere. Å rapportere skolefravær på grunn av smerter er sterkest assosiert med frafall. 

Korrigerer vi for sosiodemografiske bakgrunnsfaktorer svekkes assosiasjonene, men er 

fremdeles signifikante for smerter i ekstremiteter og rygg, skolefravær, redusert funksjon på 

fritiden grunnet smerter og bruk av smertestillende legemidler. Unntaket er at et lite forbruk 

av reseptfrie smertestillende legemidler ser ut til å ha en beskyttende effekt, da odds ratio for 

ikke å fullføre videregående skole er lavere i denne gruppen.  

4.2 Styrker og svakheter 

4.2.1 Styrker 

Denne spørreundersøkelsen har mange deltakere spredd over store deler av Norge og en høy 

svarprosent (87 %). Utvalget av 15-16 åringer burde være representativt for den generelle 

ungdomspopulasjonen i Norge. Søgaard og medarbeidere konkluderte i 2004 med at selv-

seleksjon i en stor, populasjonsbasert studie hvor man tar hensyn til sosiodemografiske 

variabler, har liten påvirkning på prevalensestimater (33). Det er derfor lav risiko for at selv-

seleksjon påvirker våre funn nevneverdig. Hos unge mennesker som er relativt friske burde 

risikoen for erindringsbias være liten sammenlignet med eldre deler av befolkningen, da de 

rapporterte svarene er avhengige av deres hukommelse.  

Bruk av selvutviklede spørreskjemaer kan gi usikkerhet med hensyn til validitet og 

reliabilitet. Tidligere undersøkelser viser at ungdom både kan under- og overrapportere det vi 

spør om (16). Da dette spørreskjemaet ble utviklet ble det lagt vekt på å bruke allerede 

validerte spørsmål, og det ble utført en pilotstudie. Spørreskjemaet ble utviklet gjennom et 

samarbeid av flere ulike aktører med bred kompetanse, blant annet fra Universitetet i Oslo, 

Norges Idrettshøgskole, Oslo kommune og Folkehelseinstituttet. Et bredt tverrfaglig grunnlag, 

tidligere validerte spørsmål og en pilotstudie er faktorer som alle burde styrke dette 

spørreskjemaets validitet og relabilitet.  

Flere nordiske studier har vist at barn og unges helse er sosialt skjevt fordelt, i likhet med de 

fleste andre aldersgrupper i befolkningen ((34), s 12). Det er også vist at foreldrenes 
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utdanningsnivå spiller en viktig rolle i om ungdommer fullfører videregående opplæring (35). 

I vår studie fant vi signifikante sammenhenger i våre assosiasjoner, til tross for at vi korrigerte 

for foreldrenes sosioøkonomiske status. Dette er med på å styrke våre assosiasjoner. 

4.2.2 Svakheter 

Det hadde vært ønskelig med en høyere svarprosent på variablene som omhandlet 

smerterelatert skolefravær og redusert fritidsaktivitet, da det var en andel på ca. 25 % missing 

for disse variablene. Vi har ingen opplysninger om ungdommene som ikke svarte, og har ikke 

tatt hensyn til dem i analysen. Det kan tenkes at den relativt høye andelen missing for disse 

spørsmålene, er relatert til spørsmålsformuleringene. Kanskje har disse elevene hatt fravær 

og/eller redusert fritidsaktivitet i løpet av året som ikke entydig skyldes smerter, men hvor 

smerter har vært en del av bildet. Med spørsmålenes ordlyd, kan disse ungdommene ha blitt 

usikre på hva de skulle krysse av på skjemaet. Forskning viser at færre skulker på 

ungdomsskolen nå enn tidligere (1), og det kan tenkes at de som rapporterer at de har hatt 

smerterelatert fravær og reduserte fritidsaktiviteter grunnet smerter har reflektert nøye over 

sitt svar. Dette taler for at opplysningene om fravær og redusert fritidsaktivitet er mer 

pålitelige.  

I vår studie er det ikke spurt om triggere for smerte, smerteintensitet, hyppighet eller varighet 

og det er heller ikke brukt en standardisert smertescore. Det hadde vært ideelt å ha med disse 

momentene i vår undersøkelse, for å kartlegge årsaker til smerte hos ungdommene og 

nyansere smertebildet på en mer pålitelig måte; ikke minst fordi smerteintensitet er vist å være 

en av de viktigste prediktorene for redusert funksjon i hverdagen grunnet smerter(4).  

De fleste av dem som ikke har gjennomført videregående har sluttet underveis. Noen har 

fullført uten å bestå, mens en del fremdeles er under videregående opplæring etter fem år. Fra 

tidligere er det kjent at det er vanligere å slutte på yrkesfaglige linjer enn allmennfag (35). 

Selv om jenter rapporterer mer smerter, høyere forbruk av smertestillende, mer reduserte 

fritidsaktiviteter og mer smerterelatert fravær, er det likevel flere jenter som gjennomfører 

videregående opplæring enn guttene i vår undersøkelse. En rapport fra statistisk sentralbyrå i 

2010 viser at en årsak til kjønnsforskjellene i frafallsprosenten henger sammen med at gutter 

generelt har dårligere karakterer fra grunnskolen. Dersom man sammenligner elever med 

samme karakternivå fra 10. klasse er det ikke forskjell på jenter og gutter (20). Hvor mye man 

har lært fra ungdomsskolen har altså stor betydning for hvor sannsynlig det er å gjennomføre 

videregående (20). En rapport fra barne- likestillings og inkluderingsdepartementet fra 2012 
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viste også at det er en klart høyere frafallsprosent blant innvandrere sammenlignet både med 

norskfødte med innvandrerforeldre og elever fra den øvrige befolkningen (35). 

I vår analyse har vi korrigert for en rekke sosiodemografiske bakgrunnsvariabler, inkludert 

foreldrenes utdanningsnivå, som er vist å være en svært viktig prediktor for om man fullfører 

videregående opplæring eller faller fra (35). Vi har ikke korrigert for linje på videregående, 

grunnskolekarakterer og etnisitet. Det er rimelig å anta at assosiasjonene vi har funnet ville 

vært mer pålitelige om vi hadde korrigert for disse variablene for å unngå effektforveksling 

(konfundering), da det er kjent at disse variablene påvirker gjennomføringen av videregående 

skole.  

4.3 Denne studien sammenlignet med tidligere forskning 

Resultatene i denne undersøkelsen viser at forekomsten av selvrapporterte smerter hos 

ungdom er høy. Det er også en større andel jenter enn gutter som rapporterer smerter. I tillegg 

er det flere jenter enn gutter som bruker smertestillende legemidler. Våre funn sammenfaller 

dermed med andre undersøkelser utført i Norge og flere andre vestlige land (3, 6, 7). 

Smerteproblemer blant ungdom har økt gjennom de siste 20 årene og har blitt identifisert som 

et viktig helseproblem (3). Selvrapportert smerte er et mål på helse som kan predikere senere 

morbiditet, mortalitet, helsetjenestebruk og tidlig uførhet (36). Likevel er det viktig å huske at 

smerter i ungdomsårene kan skyldes normalfenomener slik som vekstspurt (5), voksesmerter 

(37) og menstruasjon (5). Den økte forekomsten av magesmerter hos jentene i forhold til 

guttene i vår undersøkelse, kan sannsynligvis tilskrives menstruasjonsplager.  

I vår studie kan det se ut til at muskel-skjelett-smerter påvirker fritidsaktiviteter i større grad 

enn andre smerteplager, mens hodesmerter og magesmerter har mest negativ påvirkning på 

skolefravær. Dette sammenfaller med en annen tysk studie av Roth-Isigkeit og medarbeidere 

fra 2005 (4). En mulig forklaringsmodell er at det er vanlig for ungdommer å drive med sport, 

dans og andre fysiske aktiviteter (1, 5). NOVA-rapporten fra 2013 viser at de fleste 

ungdommer er aktive, og at hele 60 % deltar i organiserte fritidsaktiviteter, der idrettslag er 

det vanligste (1). I flere studier rapporterer både gutter og jenter at en av de vanligste 

triggerne for selvopplevde smerter er relatert til idrett og idrettsskader (3, 4). Det er derfor 

rimelig å anta at smerter i muskel-skjelettsystemet gjør at det er vanskeligere å gjennomføre 

fritidsaktiviteter. Hodesmerter og magesmerter kan mulig ha en mer negativ påvirkning på 

konsentrasjonsevnen, noe som gjør at skolehverdagen blir utfordrende og noen velger å være 

hjemme. 
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Vår undersøkelse viser at ungdom som rapporterer smerter bruker mer smertestillende 

legemidler og har et høyere forbruk av helsetjenester enn dem som ikke oppgir smerter. 

Ungdommer som har rapportert utbredte smerter, har et høyere forbruk av legemidler og 

helsetjenester enn dem som har mindre smerter. Ungdommene som oppgir at de bruker mye 

smertestillende legemidler har det høyeste forbruket av helsetjenester. En norsk studie av 

Skarstein og medarbeidere i 2013 viste at et høyt forbruk av reseptfrie smertestillende 

legemidler hos ungdom er assosiert med flere smerteplager, ugunstig livsstil, lavere 

ambisjoner om høyere utdanning og høyere skolefravær (13). En studie av den samme norske 

ungdomspopulasjonen som er undersøkt i vår studie, utført av Homlong og medarbeidere i 

2014, viste et signifikant høyere frafall fra videregående skole hos ungdommer som brukte 

helsestasjon for ungdom og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) sammenlignet med de som 

ikke brukte disse helsetjenestene (23). Studien spesifiserer at de ikke mener at bruk av 

helsetjenester i ungdommen fører til økt skolefrafall, men at et høyt forbruk av helsetjenester 

kan være et uttrykk for andre problemer som kan være uavhengige risikofaktorer for 

skolefrafall (23). Det kan tenkes at funnene fra disse to studiene er med på å forklare noe av 

det vi observerer i vår studie. For eksempel kan det tenkes at selvrapportert smerte i noen 

tilfeller er et uttrykk for andre vanskeligheter som påvirker skolegangen, som for eksempel en 

vanskelig livssituasjon eller komorbiditet i form av depresjon. Vi vil spesifisere at vi ikke 

mener at alle ungdommer som opplever smerter samtidig sliter med depresjon, men at 

depresjon hos noen kan være en forverrende faktor som påvirker utfallet vi måler i vår studie. 

Et høyt forbruk av smertestillende legemidler kan på samme måte sees som en separat 

risikofaktor for frafall fra videregående skole, fordi det kan være et uttrykk for andre 

underliggende faktorer som påvirker skolegangen.  

4.4 Hva kunne vært gjort for å oppnå fastere resultater? 

At studien har en longitudinell populasjonsbasert design er gunstig for å måle utfall over tid. 

Vi skal allikevel være forsiktige med å hevde at noen av assosiasjonene som observeres er 

direkte kausale årsaker til våre funn, grunnet studiens deskriptive design. For å oppnå fastere 

konklusjoner, kunne spørreskjemaet vært utformet slik at ungdommene kunne krysse av for 

eventuelle smertefulle diagnoser de har (for eksempel migrene, ekstremitetsfrakturer etc.) på 

egen hånd. På denne måten kunne vi fått vite om ungdom med ulike selvrapporterte, 

spesifikke diagnoser var mest utsatt for skolefrafall, eller om det å ha smerter i seg selv, 

uavhengig av diagnose, var det utslagsgivende. Dette ville i praksis være utfordrende og 

beheftet med usikkerhet med tanke på videre analyser.  
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4.5 Nye problemstillinger som genereres av studien 

Gruppen som hadde et lite forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler («sjeldnere enn 

hver uke» og «ikke brukt siste 4 uker») kom bedre ut enn både gruppen som ikke hadde brukt 

slike legemidler og gruppene som hadde et høyere forbruk, i forhold til å fullføre 

videregående opplæring. Mulige forklaringsmodeller til dette er at disse ungdommene har økt 

evne til egenomsorg ved at de er opptatt av egen helse og har satt seg inn i hvordan de bruker 

slike legemidler på en fornuftig måte. Riktig bruk av smertestillende en gang i blant, for 

eksempel mot lett hodepine eller magesmerter, kan føre til at de klarer å gjennomføre en 

skoledag som de ellers ikke hadde klart uten, slik at de ikke går glipp av undervisning.  En 

annen årsak kan være at de har mindre eller mildere smerter enn dem som bruker mer, men 

det forklarer ikke den beskyttende effekten i forhold til dem som aldri bruker slike legemidler. 

Et annet spørsmål som reises av denne studien er om ungdom har lavere smerteterskel nå enn 

tidligere, eller om tendensene til selvmedisinering vi ser skyldes endringer i holdninger hos 

ungdommene og foreldrene, eller økt tilgjengelighet av legemidlene. 

4.6 Konsekvens for nåværende praksis og videre forskning 

Vår studie viser at smerter og smertens eventuelle konsekvenser, som økt bruk av 

smertestillende legemidler, økt skolefravær og reduserte fritidsaktiviteter, er assosiert med 

høyere frafall fra videregående skole. Studien viser også at en betydelig andel ungdommer, 

spesielt dem med smerter og et høyt forbruk av smertestillende legemidler, oppsøker 

primærhelsetjenesten årlig. Dette burde i mange tilfeller gi helsepersonell muligheten til å 

intervenere på et tidlig tidspunkt. Ved tidlig intervensjon kan smerteplagene reduseres, 

konsekvenser forebygges og andre eventuelle tilgrunnliggende faktorer identifiseres hos 

ungdommer i en sårbar situasjon.  

Å styrke skolehelsetjenesten med økt tilgjengelighet og mer tid avsatt per elev hos 

helsesøster, og flere timer tilgjengelig for konsultasjoner hos skolelegen, kan være gunstig. 

Tilbudene vil da fremstå enda tydeligere som et lavterskeltilbud til ungdom. Et økt samarbeid 

mellom fastleger og skolehelsetjenesten, kan også være gunstig. 

Et annet tiltak er å øke kompetansen rundt ungdom med smerteplager hos helsepersonell i 

primærhelsetjenesten, ved å for eksempel invitere til seminarer eller kurs for spesielt fastleger 

og helsesøstre. En økt bevissthet hos helsepersonell om at ungdom med mye smerter og et 

høyt forbruk av smertestillende trenger oppfølging og burde prioriteres, kan gi positive 

konsekvenser.   
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På gruppenivå vil forebyggende massestrategier som informasjonskampanjer om smerteplager 

og bruk av smertestillende legemidler hos ungdom, være en mulighet. Kommunelegen kan 

være en viktig bidragsyter i utviklingen av slike kampanjer, og kan også invitere til 

fokusgrupper med ungdom hvor man diskuterer hva slags helsetilbud og oppfølging de 

ønsker.  

Et godt samarbeid mellom helsepersonell og lærere på skolen kan også være nyttig med tanke 

på å følge opp ungdom som sliter med smerter og smerterelaterte utfordringer i hverdagen. 

Likevel skal det presiseres at lærere og helsepersonell har forskjellige roller i dette, og at 

mange ungdommer verdsette taushetsplikt svært høyt(25). 

Til tross for våre funn er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hvorfor noen ungdommer 

ikke fullfører videregående skole. Mer forskning for å identifisere faktorer som kan bidra til 

skolefrafall og ikke minst på hvilke tiltak som kan forebygge dette, trengs for å komme til 

bunns i den høye frafallsprosenten.  

4.7 Konklusjon 

 Vi har funnet at norske 15-16-åringer som rapporterte skolefravær og reduserte 

fritidsaktiviteter grunnet smerte, hadde et høyt forbruk av reseptfrie smertestillende 

legemidler, brukte reseptpliktige smertestillende legemidler og oppga smerter i rygg og 

ekstremiteter har signifikant økt risiko for ikke å fullføre videregående skole. Vi mener derfor 

at disse ungdommene kan være sårbare grupper med tanke på skolefrafall, senere 

marginalisering og sosial eksklusjon. Tiltak for å hjelpe disse kan være å styrke 

skolehelsetjenesten, bidra til flere lavterskeltilbud i primærhelsetjenesten, øke kompetansen 

blant helsepersonell i primærhelsetjenesten om ungdom og deres helseproblemer, 

informasjonskampanjer om dette temaet og et godt samarbeid mellom helsepersonell og 

lærere. Vi trenger videre forskning rundt bio-psyko-sosiale årsaker til skolefrafall og hvilke 

tiltak som fungerer for å motvirke dette.  
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6. Vedlegg 
 
Figur 1: Flytskjema over deltakerne i ungdomsundersøkelsene 2000-2004 
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Tabell 1: Deskriptive karakteristikker av studiepopulasjonen ved baseline (n= 14 063). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabell 2: Deskriptiv oversikt over skolefrafall fem år etter baseline (n= 14063) 

Kjønn Fullført videregående skole 
innen fem år %(n) 

Ikke fullført videregående 
skole innen fem år %(n) 

Total (begge kjønn) 70,6 (9934) 29,4 (4129) 
Jenter 75,9 (5352) 24,1 (1697) 
Gutter 65,3(4582) 34,7(2432) 

 %(n) 
Kjønn  
Jenter 50.1 (7049) 
Gutter 49.9 (7014) 
Sosiodemografiske 
karakteristika 

 

Fylke  
Oslo 46,6 (6555) 
Hedmark 12,7 (1787) 
Oppland 12,5 (1754) 
Nordland 15,0 (2104) 
Troms 9,2 (1290) 
Finnmark 4,1 (573) 
Etnisitet  
Etnisk norsk 87,1 (12243) 
Første generasjons innvandrer 8,1 (1134) 
Annen generasjons innvandrer 4,9 (685) 
Foreldrenes samlivsstatus  
Gift/samboere 66,2 (9307) 
Skilt/separert 24.5 (3443) 
Ugift 3.5 (494) 
En eller begge død 3.0 (426) 
Annet 2.0 (279) 
Missing 0,8 (114) 
Foreldrenes utdanningsnivå  
Lang høyere utdanning 13,8 (1946) 
Kort høyere utdanning 30,6 (4303) 
Videregående skole 40,7 (5723) 
Grunnskole 13,4 (1885) 
Missing 1,2 (170) 
Økonomisk situasjon i familien  
Svært god råd 9,4 (1324) 
God råd 53,1 (7464) 
Middels råd 32,5 (4577) 
Dårlig råd 3,3 (462) 
Missing 1,7 (236) 
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Tabell 3: Selvrapport av smertelokalisasjoner, skolefravær og redusert funksjon pga. smerter 
siste 12 måneder hos 15–16-åringene ved baseline (n=14 063), i total studiepopulasjon og 
fordelt på kjønn 

* Missing varierte mellom 3,2 % - 5,5 % ved selvrapport av smertelokalisasjoner. Missing var 20,6 % for selvrapport av skolefravær. 
Missing var 25,6 % for redusert fritidsaktivitet. 
 

 

 

Tabell 4: Selvrapportert skolefravær og redusert aktivitet på fritiden hos 15-16-åringer som 
har oppgitt smerteplager de siste 12 månedene (n=14 063) 

 Selvrapportert skolefravær Redusert aktivitet 
på fritiden  

 Nei Ja, 1-2 
dager 

Ja, 3-5 
dager 

Ja, 6-10 
dager 

Ja, mer 
enn 10 
dager 
 

Ja 

Smertelokalisasjon % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 
Hodet 34,4 (2507) 29,7 (2159) 19,4 (1413) 9,1 (659) 7,4 (542) 43,5 (2974) 
Nakke/skuldre 41,0 (1830) 24,4 (1089) 16,8 (750) 8,9 (399) 8,9 (395) 45,7 (1924) 
Armer/bein/knær 46,2 (1924) 23,0 (959) 15,6 (650) 7,8 (326) 7,4 (310) 53,6 (2098) 
Mage 29,2 (1268) 30,0 (1303) 21,6 (937) 10,1 (440) 9,1 (393) 45,9 (1883) 
Rygg 43,7 (1999) 23,6 (1077) 16,7 (765) 8,1 (371) 7,9 (361) 47,5 (2051) 
Smerter ≥3 steder  31,1 (1284) 27,2 (1124) 20,8 (857) 10,6 (438) 10,3 (427) 52,3 (2039) 
*Missing varierte mellom 22,8 % - 25% for selvrapportert skolefravær vs smertelokalisasjoner, og mellom 27,6 % - 29,6 % for redusert 
fritidsaktivitet vs skolefravær 

 

 Totalt Jenter  Gutter 
Selvrapport av smerter flere ganger  
siste 12 måneder 

%(n) %(n) %(n) 

Hode (hodepine, migrene el.l) 54,4  (7400) 64,7 (4425) 44.0  (2975) 
Nakke/skuldre 33,9 (4528) 40,6 (2708) 25,9 (1820) 
Armer/bein/knær 31,8  (4229) 32,3 (2125) 31,4  (2104) 
Mage 32,9  (4399) 46,1 (3087) 19,7  (1312) 
Rygg 34,6  (4640) 37,9 (2520) 31,4  (2120) 
Smerter ≥3 steder 31,3  (4182) 40,3 (2691) 22.3  (1491) 
    
Rapportert skolefravær pga smerter    
Nei 47.1 (5255) 40.8 (2434) 54.3 (2821) 
1–2 dager 24.8 (2771) 27.0 (1613) 22.3 (1158) 
3–5 dager 15.3 (1707) 16.9 (1007) 13.5 (700) 
6–10 dager 7.0 (785) 8.3 (498) 5.5 (287) 
>10 dager 5.8 (648) 7.0 (417) 4.4 (231) 
    
Rapportert redusert aktivitet i fritiden pga smerter    
Nei 59.9 (6262) 58.4 (3323) 61.6 (2939) 
Ja 40.1 (4196) 41.6 (2367) 38.4 (1828) 
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Tabell 5: Selvrapportert bruk av smertestillende medikamenter uten og med resept ved baseline hos 
15–16-åringer i løpet av de siste fire uker (n=14 063) 

 Totalt Jenter Gutter 
Medikamenter uten resept 
Brukshyppighet % (n) % (n) % (n) 
Aldri brukt 45,6 (6258) 31,1 (2148)  60,4 (4110) 
Ikke brukt siste 4 uker 14,4 (1980) 14,2 (981) 14,7 (999) 
Sjeldnere enn hver uke 30,3 (4157) 40,8 (2819) 19,7 (1338) 
Hver uke, men ikke daglig 8,2 (1131) 12,4 (855) 4,1 (276) 
Daglig 1,4 (195) 1,6 (113) 1,2 (82) 
Medikamenter med resept 
Brukshyppighet % (n) % (n) % (n) 
Aldri brukt 81,0 (11010) 77,5 (5297) 84,5 (5713) 
Ikke brukt siste 4 uker 11,7 (1586) 13,6 (930) 9,7 (656) 
Sjeldnere enn hver uke 4.4 (620) 5.8 (393) 3,4 (227) 
Hver uke, men ikke daglig 1.7 (225) 1.9 (133) 1,4 (92) 
Daglig 1.1 (154) 1.1 (78) 1,1 (76) 
    
*Missing var 2,4 % for smertestillende uten resept og 3,3 %  med resept        

Tabell 6: Bruk av smertestillende medikamenter uten og med resept de siste 4 ukene (%(n))   
hos 15-16-åringene som oppga smerter i løpet av de siste 12 månedene ved baseline i den totale 
studiepopulasjonen (n=14063) 

Bruk av medikamenter uten resept 
Smertelokalisasjon Daglig 

 
 
%(n) 

Hver uke, 
men ikke daglig 
%(n) 

Sjeldnere 
enn hver uke 
%(n) 

Ikke brukt 
siste 4 uker  
%(n) 

Aldri 
 
 
%(n) 

Hodet 2,2(163) 13,6(983) 38,6(2799) 13,4(973) 32,1(2330) 
Nakke/skuldre 2,3(101) 14,1(624) 36,7(1623) 13,4(593) 33,4(1477) 
Armer/Bein/Knær 1,9(80) 11,4(473) 32,8(1358) 14,1(586) 39,7(1645) 
Mage 2,2(94) 13,6(587) 39,6(1705) 13,8(592) 30,8(1326) 
Rygg 2,0(92) 12,5(568) 35,2(1595) 12,8(581) 37,5(1699) 
Smerter ≥3 steder  2,7(111) 16,1(662) 39,7(1630) 12,5(515) 29,0(1192) 

Bruk av medikamenter med resept 
Smertelokalisasjon Daglig 

 
 
%(n) 

Hver uke, 
men ikke daglig 
%(n) 

Sjeldnere 
enn hver uke 
%(n) 

Ikke brukt 
siste 4 uker  
%(n) 

Aldri 
 
 
%(n) 

Hodet 1,6(115) 2,5(178) 6,2(445) 14,0(1000) 75,7(5422) 
Nakke/skuldre 1,8(80) 2,7(116) 6,8(296) 14,1(615) 74,7(3269) 
Armer/Bein/Knær 1,7(69) 2,5(102) 6,8(280) 13,9(569) 75,1(3079) 
Mage 1,8(76) 2,4(103) 6,9(294) 6,9(647) 73,7(3131) 
Rygg 1,7(76) 2,5(114) 6,5(293) 13,3(599) 75,9(3416) 
Smerter ≥3 steder  2,1(85) 2,9(119) 7,9(322) 15,3(621) 71,7(2911) 
*Missing varierte mellom 5,2% -7,4% for legemidler uten resept, og mellom 6,1 % - 8,2% for legemidler med resept. 
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Tabell 7: Oversikt over bruk av primærhelsetjenesten de siste 12 månedene hos 15-16-
åringene ved baseline (n=14063) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Missing varierte fra 1,2 % - 1,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hyppighet av bruk hos totalpopulasjonen (n=14063) 
Primærhelsetjeneste- 
tilbud 

Ingen 1-3 ganger 4 ganger 
eller mer 

 %(n) %(n) %(n) 
Skolehelsetjenesten 75,6(10486) 21,6(3000) 2,8(387) 
Helsestasjon for ungdom 85,5(11882) 12,3(1713) 2,1(297) 
Allmennpraktiserende lege 46,9(6504) 43,7(6053) 9,4(1306) 
Legevakt 69,1(957) 28,0(3880) 2,9(398) 
Fysioterapeut 89,2(12338) 6,2(853) 4,6(639) 
 Hyppighet av bruk hos jentene (n=7043) 
Primærhelsetjeneste- 
tilbud 

Ingen 1-3 ganger 4 ganger 
eller mer 

 %(n) %(n) %(n) 
Skolehelsetjenesten 67,6(4705) 27,7(1926) 4,7(327) 
Helsestasjon for ungdom 78,9(5515) 17,4(1215) 3,7(258) 
Allmennpraktiserende lege 40,5(2817) 47,4(3301) 12,1(846) 
Legevakt 67,4(4688) 29,5(2051) 3,1(214) 
Fysioterapeut 88,2(6125) 6,0(418) 4,6(639) 
 Hyppighet av bruk hos guttene (n=7014) 
Primærhelsetjeneste- 
tilbud 

Ingen 1-3 ganger 4 ganger 
eller mer 

 %(n) %(n) %(n) 
Skolehelsetjenesten 83,6(5781) 15,5(1074) 0,9(60) 
Helsestasjon for ungdom 92,2(6368) 7,2(498) 0,6(39) 
Allmennpraktiserende lege 53,4(3687) 39,9(2752) 6,6(460) 
Legevakt 70,8(4888) 26,5(1829) 2,7(184) 
Fysioterapeut 90,2(6213) 6,3(435) 3,5(240) 
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Tabell 8: Oversikt over bruk av primærhelsetjenesten hos ungdom som har rapportert smerte i ulike 
lokalisasjoner de siste 12 månedene ved baseline (n= 14063) 

* Missing varierte mellom 4,2 % - 6,3 %. 

 

 

 Helsetjenestetilbud 
 Skolehelsetjenesten Helsestasjon  for ungdom 
 Ingen 1-3 ganger 4 ganger 

eller mer 
Ingen 1-3 ganger 4 ganger 

eller mer 
Smertelokalisasjon %(n) %(n) %(n) %(n) %(n) %(n) 
Hode  71,0(5192) 25,1(1839) 3,9(286) 82,1(6016) 15,0(1099) 2,9(214) 
Nakke/skuldre  68,6(3065) 26,8(1198) 4,6(207) 80,2(3593) 16,5(740) 3,3(148) 
Armer/bein/knær  72,2(3016) 24,0(1001) 3,9(162) 83,5(3499) 14,1(592) 2,3(98) 
Mage  66,6(2892) 28,3(1229) 5,1(223) 78,7(3423) 17,3(755) 4,0(174) 
Rygg  70,3(3218) 25,3(1158) 4,5(204) 80,9(3715) 15,5(713) 3,5(162) 
Smerter ≥3 steder  65,6(2710) 29,0(1197) 5,5(226) 77,9(3227) 18,1(748) 4,0(165) 
 Helsetjenestetilbud 
 Allmennpraktiserende lege Legevakten 
 Ingen 1-3 ganger 4 ganger 

eller mer 
Ingen 1-3 ganger 4 ganger 

eller mer 
Smertelokalisasjon %(n) %(n) %(n) %(n) %(n) %(n) 
Hode 40,7(2975) 47,3(3459) 12,0(880) 65,3(4766) 31,2(2281) 3,5(255) 
Nakke/skuldre 38,9(1742) 47,7(2137) 13,4(599) 64,1(2864) 31,2(1395) 4,6(207) 
Armer/bein/knær 37,8(1583) 48,1(2011) 14,1(589) 60,6(2529) 34,3(1430) 5,1(213) 
Mage 37,7(1640) 48,3(2099) 13,9(606) 63,2(2743) 32,3(1400) 4,5(196) 
Rygg 39,6(1811) 47,5(2174) 12,9(588) 63,2(2889) 32,5(1485) 4,4(199) 
Smerter ≥3 steder 34,3(1417) 50,1(2072) 15,6(646) 60,2(2485) 34,6(1427) 5,2(216) 
 Helsetjenestetilbud 
                 Fysioterapeut 
 Ingen 1-3 ganger 4 ganger eller mer 
Smertelokalisasjon %(n) %(n) %(n) 
Hode 87,5(6380) 7,0(512) 5,4(397) 
Nakke/skuldre 83,1(3708) 8,5(279) 8,4(376) 
Armer/bein/knær 82,2(3423) 9,5(397) 8,2(343) 
Mage 88,3(3818) 6,6(285) 5,1(222) 
Rygg 83,2(3806) 9,1(414) 7,7(354) 
Smerter ≥3 steder 83,2(3425) 8,4(348) 8,4(346) 
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Tabell 9: Assosiasjoner mellom smerter, skolefravær og redusert funksjon pga smerter, bruk 
av smertestillende medikamenter og frafall i den videregående skolen etter fem år.  

Alle assosiasjoner er undersøkt ved hjelp av multippel  logistisk regresjon. Assosiasjoner uttrykt ved odds ratios (OR) med 95% 
konfidensintervall (KI).† Justert for foreldrenes utdanning, samlivsstatus og familiens økonomiske situasjon. †† Som over, men 
smertevariabler også justert for hverandre. *** signifikant assosiasjon, p<0.001,   ** signifikant assosiasjon, p<0.01,   * signifikant 
assosiasjon, p<0.05 

 

 Crude Justerte analyser 
 OR(95% KI) OR(95% KI)† OR(95% KI)†† 
Smerteplager siste 12 
måneder 

   

Ikke plaget Ref. Ref. Ref. 
Hode (hodepine, 
migrene e.l) 

1,20 (1,11-1,29)*** 1.11 (1.02–1.20)* 1.00 (0.92–1.10) 

Nakke/skuldre 1,33 (1,23-1,43)*** 1.22 (1.12–1.33)*** 1.09 (0.99–1.21) 
Armer/bein/knær 1,27 (1,18-1,38)*** 1.21 (1.11–1.32)*** 1.11 (1.01–1.22)* 
Mage 1,22 (1,13-1,32)*** 1.15 (1.05–1.25)** 1.03 (0.93–1.13) 
Rygg 1,40 (1,29-1,51)*** 1.27 (1.17–1.39)*** 1.17 (1.07–1.29)** 
Smerter ≥ 3 steder 1,42 (1,31-1,53)*** 1.29 (1.19–1.41)***  

 
Skolefravær på grunn 
av smerter 

   

Nei Ref. Ref.  
Ja, 1-2 dager 1,28 (1,16-1,42)*** 1.26 (1.13–1.40)***  
Ja, 3-5 dager 1,56 (1,38-1,75)*** 1.52 (1.34–1.73)***  
Ja, 6-10 dager 1,96 (1,68-2,29)*** 1.92 (1.63–2.28)***  
Ja, mer enn 10 dager 2,53 (2,14-2,99)*** 2.43 (2.03–2.91)***  
Reduserte aktivitet på 
fritida pga smerter 

   

Nei Ref. Ref.  
Ja 1,20 (1,10-1,31)*** 1.19 (1.08–1.30)***  
Bruk av 
smertestillende 
medikamenter uten 
resept 

   

Aldri Ref. Ref.  
Ikke siste 4 uker 0,64 (0,57-0,72)*** 0.70 (0.62–0.79)***  
Sjeldnere enn hver uke 0,68 (0,62-0,74)*** 0.70 (0.64–0.77)***  
Hver uke, men ikke 
daglig 

1,20 (1,05-1,37)** 1.12 (0.97–1.29)  

Daglig 2,12 (1,59–2,81)*** 1.89 (1.39–2.59)***  
Bruk av smerte-
stillende 
medikamenter med 
resept 

   

Aldri Ref. Ref.  
Ikke siste 4 uker 0,95 (0,85-1,07) 0.98 (0.87–1.12)  
Sjeldnere enn hver uke 1,34 (1,13-1,59)** 1.34 (1.12–1.69)**  
Hver uke, men ikke 
daglig 

2,21 (1,69-2,88)*** 2.01 (1.52–2.67)***  

Daglig 2,38 (1,73-3,27)*** 2.24 (1.57–3.18)***  
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Tabell 10: Assosiasjoner mellom smerter, skolefravær og redusert funksjon pga. smerter, 
bruk av smertestillende medikamenter og frafall i den videregående skolen etter fem år fordelt 
på kjønn. 
 

Alle assosiasjoner er undersøkt ved hjelp av multippel logistisk regresjon. Assosiasjoner uttrykt ved odds ratios (OR) med 95% 
konfidensintervall (KI).† Justert for foreldrenes utdanning, samlivsstatus og familiens økonomiske situasjon. †† Som over, men 
smertevariabler også justert for hverandre. *** signifikant assosiasjon, p<0.001,   ** signifikant assosiasjon, p<0.01,   * signifikant 
assosiasjon, p<0.05 

 

 

 Jenter   Gutter   
 Crude   Crude   
 OR(95% KI) OR(95% KI)† OR(95% KI)†† OR(95% KI) OR(95% KI)† OR(95% KI)†† 
Smerteplager  
siste 12. måneder 

      

Ikke plaget Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 
Hode (hodepine,  
migrene e.l.) 

1,44(1,27-1,62)*** 1,29(1,13-1,47)*** 1,09(0,94-1,26) 1,31(1,19-1,45)*** 1,24(1,11-1,38)*** 1,09(0,97-1,22) 

Nakke/skuldre 1,36(1,22-1,53)*** 1,23(1,09-1,39)** 1,01(0,88-1,17) 1,54(1,38-1,73)*** 2,45(1,28-1,63)*** 1,29(1,12-1,47)*** 
Armer/bein/knær 1,35(1,20-1,52)*** 1,27(1,12-1,45)*** 1,13(0,98-1,29) 1,24(1,11-1,38)*** 1,17(1,04-1,32)*** 1,02(0,897-1,15) 
Mage 1.62(1,44-1,81)*** 1,50(1,32-1,69)*** 1,32(1,15-1,5)*** 1,33(1,17-1,51)*** 1,28(1,11-1,46)*** 1,08(0,93-1,25) 
Rygg 1,54 (1,37-1,73)*** 1,38(1,22-1,56)*** 1,2(1,04-1,38)* 1,40(1,25-1,55)*** 1,29(1,15-1,45)*** 1,13(0,96-1,29) 
Smerter ≥3 steder 1,68(1,50-1,88)*** 1,51(1,33-1,71)***  1,58(1,40-1,77)*** 1,46(1,28-1,66)***  
Skolefravær på  
grunn av smerter 

      

Nei Ref. Ref.  Ref. Ref.  
Ja, 1-2 dager 1,39(1,19-1,62)*** 1,35(1,15-1,60)***  1,43(1,24-1,64)*** 1,40(1,20-1,63)***  
Ja, 3-5 dager 1,92(1,62-2,27)*** 1,82(1,52-2,19)***  1,51(1,28-1,79)*** 1,54(1,28-1,86)***  
Ja, 6-10 dager 2,51(2,04-3,09)*** 2,43(1,93-3,04)***  1,90(1,49-2,43)*** 1,91(1,46-2,50)***  
Ja, mer enn 10 dager 3,05(2,45-3,80)*** 2,82(2,21-3,58)***  2,79(2,12-3,65)*** 2,88(2,14-3,88)***  
Redusert aktivitet  
på fritida på grunn 
av smerter 

      

Nei Ref. Ref.  Ref. Ref.  
Ja 1,34(1,18-1,51)*** 1,27(1,12-1,45)***  1,12(0,995-1,27) 1,16(1,01-1,33)*  
Bruk av smertestillende 
medikamenter uten 
resept 

      

Aldri Ref. Ref.  Ref. Ref.  
Ikke siste 4 uker? 0,65(0,54-0,79)*** 0,73(0,60-0,90)**  0,70(0,60-0,82)*** 0,77(0,65-0,90)**  
Sjeldnere enn hver uke 0,76(0,67-0,87)*** 0,79(0,69-0,92)**  0,83(0,73-0,95)** 0,80(0,77-1,02)  
Hver uke, men ikke daglig 1,46(1,23-1,73)*** 1,39(1,16-1,68)***  1,44(1,12-1,83)** 1,33(1,02-1,73)*  
Daglig 2,40(1,64-3,52)*** 1,95(1,29-2,97)**  2,35(1,51-3,65)*** 2,46(1,51-4,0)***  

Bruk av smertestillende 
medikamenter med 
resept 

      

Aldri Ref. Ref.  Ref. Ref.  
Ikke siste 4 uker 0,98(0,83-1,16) 0,98(0,82-1,18)  1,04(0,88-1,23) 1,12(0,93-1,34)  
Sjeldnere enn hver uke 1,63(1,30-2,03)*** 1,58(1,24-2,00)***  1,23(0,94-1,62) 1,32(0,98-1,76)  
Hver uke, men ikke daglig 2,43(1,71-3,45)*** 2,05(1,41-2,98)***  2,30(1,52-3,48)*** 2,38(1,52-3,71)***  
Daglig 2,66(1,70-4,19)*** 2,22(1,36-3,63)**  2,24(1,42-3,53)*** 2,49(1,49-4,18)**  


