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Kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv  
- morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren  

 
Seminar 7. mars, kl. 09:00-12:00 på Litteraturhuset i Oslo   
 
I anledning kvinnedagen 8.mars inviterer de fire kvinnelige statssekretærene i Helse- og 
omsorgsdepartementet til et seminar om kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et 
likestillingsperspektiv. Vi ønsker å sette sentrale spørsmål for morgendagens samfunn på 
dagsorden. 
 
Regjeringen vil styrke innsatsen for å få flere til å stå i arbeid lenger.  Det er helt nødvendig 
for å bevare det norske velferdssamfunnet. Samtidig er det for de fleste bra for helse og trivsel 
å være i arbeid så lenge som mulig.  Et flertall av de som pensjonerer seg tidlig eller blir 
uføretrygdet, er kvinner. Samtidig lever norske kvinner lenge, og kan, i følge OECD, leve 
mange gode og funksjonsfriske år. Vi står overfor en felles utfordring når mange har en tidlig 
avgang fra arbeidslivet.  
 
Vi ønsker derfor å debattere om det er forhold i arbeidslivet, forhold ved kvinners helse- og 
livssituasjon eller andre faktorer som kan forklare at flere kvinner enn menn går tidlig ut av 
arbeidslivet. Vi må stille de gode spørsmålene og få frem kunnskap om hvilke forhold som 
påvirker kvinners helse positivt og negativt.  Vi må frem nye idéer om hvordan vi kan få 
dagens 40- og 50-årige kvinner til å stå lenger i arbeidslivet. Helse- og omsorgssektoren er en 
kvinnedominert arbeidsplass og egnet til å belyse disse viktige spørsmålene. De har 
konsekvenser for velferdssamfunnet, for likestilling i et generasjonsperspektiv, for oss selv og 
for våre barnebarn. Vi vil derfor invitere til et seminar med debatt i anledning kvinnedagen 
8.mars. Se vedlagte program. Velkommen! 
 

Hilsen 
 
Anne Grethe Erlandsen               Astrid Nøklebye Heiberg 
 
Cecilie Brein-Karlsen        Lisbeth Normann 

 
Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Teatergt. 9  Telefon: 22 24 90 90 
Org. nr.: 983 887 406 



Program 
 

Kvinnehelse, arbeidsliv og aktiv aldring i et likestillingsperspektiv  
- morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren  
 
Seminar 7. mars, kl. 09:00-12:00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo    
 
Kaffe/ te fra kl 08:30  
 
 
Ordstyrer Anne Hafstad, prosjektdirektør, dr.philos, Helsedirektoratet    
 
09:00 – 09:15 Hvorfor må vi snakke mer om kvinnehelse og kvinners arbeidsliv?  
 Innledning ved statssekretær Lisbeth Normann 
 
Innledninger med kommentarer og spørsmål 
 
09:15 – 09:45 Kvinnehelse, har vi fortsatt biologiske hull? Kvinner har lavere 

dødelighet enn menn, men høyere grad av sykelighet. Hvorfor er 
forskning viktig? 
Jeanette H. Magnus, instituttleder, dr. med., Institutt for Helse og 
samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 

 
09:45 – 10:15 De kvinnedominerte arbeidsplassene. Er det arbeidsplassen eller kjønn 

som har betydning for helse og avgang fra arbeidslivet? 
Arnstein Mykletun, seniorforsker Nasjonalt folkehelseinstitutt 

 
10:15 – 10:45 Hvor mye betyr holdninger for helse og arbeid? Er det smittsomt å  

å avstå fra arbeidslivet? Er det oss selv, eller blir vi uglesett og oversett 
i arbeidslivet?    
Kjetil Telle, Ph.d, Statistisk sentralbyrå 
 

10:45 – 11:15 Arbeidsliv og helse gjelder også minoritetskvinner 
Bernadette Nirmal Kumar, MD PhD 
Direktør Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)    

 
 
11:15 – 12:00 Debatt  

Enkel lunsj 
 
Det kan bli noen justeringer i programmet 
 
Påmelding innen tirsdag 4. mars til HOD-Folkehelsemelding@hod.dep.no 
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