
 

 

  
Se vedlagte adresseliste 
 

 
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 
 2006/01606   5.04.2006 

 

Nasjonal strategi mot sosiale ulikheter i helse: Invitasjon til idédugnad om 
forskning 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer med dette til en idédugnad om forskning på 
sosiale ulikheter i helse torsdag 27. april kl. 10-13 i møterom B115, Grubbegaten 1, Oslo. 
Idédugnaden om forskning er et ledd i det pågående arbeidet med en nasjonal strategi 
mot sosial ulikhet i helse. Formålet er å få innspill til tema og gode virkemidler for å 
imøtekomme kunnskapsbehov om sosiale ulikheter i helse. 

 
Generelt om strategien 
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i 
helse.  I følge norsk og internasjonal forskning er det særlig to trekk ved sosiale 
ulikheter i helse som er sentrale for strategiutforming på området: For det første 
danner helseforskjellene en jevn gradient gjennom alle sosioøkonomiske grupper i 
befolkningen. Dette betyr at strategien både må ha tiltak rettet mot utsatte grupper og 
tiltak mot brede befolkningsgrupper. For det andre tyder forskning på at årsakene til en 
slik sosial ulikhet i helse, og dermed virkemidler for å gjøre noe med dette forholdet, i 
hovedsak ligger utenfor helsetjenesten. Derfor må strategien omfatte en rekke ulike 
samfunnssektorer. En rettferdig helsetjeneste er likevel en viktig forutsetning for å 
redusere sosiale ulikheter i helse. Helsetjenesten skal tilby kvalitativt gode 
behandlingstilbud til alle uavhengig av diagnose, bosted, etnisk tilhørighet, personlig 
økonomi og livssituasjonen ellers. En nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse må 
derfor ha fokus på universelle tiltak for å forebygge uhelse, tiltak rettet mot utsatte 
grupper, tiltak rettet mot de strukturelle og bakenforliggende årsakene til 
helseproblemer, likeverdige og gode helsetjenester og forebygging i vid forstand. 
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De foreløpige rammene for arbeidet er å utvikle en strategi som legger overordnede 
føringer for arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse. Tiltakene vil dels være 
forankret i andre strategier og handlingsplaner, dels vil strategien inneholde egne 
tiltak. Formålet med strategien vil være å: 

• Øke kunnskapen om hvordan forhold i alle samfunnssektorer har betydning for 
befolkningens helse og for sosiale ulikheter i helse. 

• Sikre at helseperspektivet ivaretas innenfor andre deler av regjeringens arbeid 
• Bidra til at helsesektoren og andre samfunnssektorer setter i verk tiltak for å 

redusere de sosiale helseforskjellene. 
 

Arbeidet med en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse må ses i sammenheng med 
blant annet stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering, handlingsplan mot 
fattigdom, handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, 
regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet og stortingsmelding om å styrke 
utdanningens rolle som verktøy for sosial utjevning.  

Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide strategien i samarbeid med Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, 
Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kultur- og 
kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. Det kan også være aktuelt å trekke 
inn andre departement i arbeidet. 

Det legges opp til en åpen fase i arbeidet med strategien med bestilling av skriftlige 
innspill og gjennomføring av møter og idédugnader fram mot sommeren. Innspillene vil 
danne grunnlag for et utkast til disposisjon og en anbefaling om hvilke 
problemstillinger det bør arbeides videre med.  

 
Om foreløpig avgrensning av tema 
Det vil bli arbeidet videre med å konkretisere hvilke tematiske områder som skal løftes 
fram i strategien, men som et utgangspunkt kan følgende områder nevnes: 

• oppvekstvilkår – barn og unge 
• arbeidsmiljø – fysisk og psykososialt 
• sosial utstøting og sosial inkludering 
• helseatferd 
• lik tilgang til helsetjenester 

 
Om idédugnaden om forskning 
Det går frem av eksisterende kunnskapsoversikter på området sosiale ulikheter i helse, 
for eksempel Sunds og Krokstads Sosiale ulikheter i helse i Norge – en kunnskapsoversikt 
(Sosial- og helsedirektoratet, 2005), at forskningsaktiviteten har vært beskjeden i Norge 
sammenliknet med andre europeiske land. En nasjonal strategi mot sosial ulikhet i 
helse bør derfor inneholde noen vurderinger av hvordan vi best kan styrke 
kunnskapsgrunnlaget, og til dette trenger vi innspill fra forskningsmiljøene. 
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Hensikten med idédugnaden er således å få et inntrykk av sentrale forskningsmiljøers 
vurdering av kunnskapsbehov og mulige strategier for å imøtekomme det. Mer konkret 
inviterer vi de deltakende miljøer til, i korte presentasjoner, å komme med sin 
vurdering av følgende to spørsmål: 

1. Hvilke er de viktigste hullene i vår kunnskap om forekomsten av og årsaker til 
sosiale ulikheter i helse? 

2. Hvilke forskningspolitiske grep kan vi gjøre for best å tette disse hullene? 

Hvert miljø kan gjerne stille med flere representanter på møtet, men det blir bare 
anledning til én 10 minutters presentasjon per inviterte miljø. Vi legger opp til at det 
settes av tid til diskusjon og oppsummering etter at miljøene har presentert sine ideer. 
Vi vil gjerne ha skriftlige innspill, enten overlevert på møtet eller tilsendt i etterkant. 

Av hensyn til planleggingen ber vi om en tilbakemelding om hvem som deltar på møtet 
og hvorvidt de ønsker å holde en presentasjon. Tilbakemeldingen kan sendes per e-post 
til Øyvind Giæver (og@hod.dep.no) senest fredag 21. april. 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

 
 
Marit Lie e.f. 
underdirektør 
 Øyvind Giæver 
 rådgiver 
 
 
Kopi til: Kunnskapsdepartementet 

Helsetilsynet 
Sosial- og helsedirektoratet 
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Adressater: 

Geografisk institutt, NTNU, 7491 Trondheim 

Helseøkonomi Bergen (HEB), Institutt for økonomi, Herman Fossgate 6, 5007 Bergen 

HUNT forskningssenter, NTNU, Neptunveien 1, 7650 Verdal 

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, Postboks 1130 Blindern, 
0318 Oslo 

Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, Postboks 1089 
Blindern, 0317 Oslo 

Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 
Tromsø 

Institutt for samfunnsforskning (ISF), Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo 

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo 

Norges forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Postboks 3223 
Elisenberg, 0208 Oslo 

Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL-senteret), 
Universitetet i Bergen, Christies gate 13, 5015 Bergen 

Statistisk sentralbyrå, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo 
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