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Nasjonal strategi mot sosiale ulikheter i helse: Invitasjon til idédugnad om 
barn og unges oppvekstvilkår  

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer med dette til en idédugnad om sosiale 
ulikheter i helse og betydningen av barn og unges oppvekstvilkår tirsdag 16. mai kl 
10.00-13.00 i Grubbegt. 1, Oslo, møterom B115. Idédugnaden er et ledd i det pågående 
arbeidet med en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse.  

Om den nasjonale strategien 
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i 
helse. Siden de sosiale helseforskjellene berører hele befolkningen og danner en jevn 
gradient gjennom alle utdannings-, yrkes- og inntektsgrupper, må strategien både ha 
tiltak rettet mot utsatte grupper og tiltak mot brede befolkningsgrupper. Videre må 
strategien omfatte flere samfunnssektorer fordi tilgjengelig kunnskap tyder 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. En rettferdig helsetjeneste er 
likevel en viktig forutsetning for å redusere sosiale ulikheter i helse. En nasjonal 
strategi mot sosial ulikhet i helse må derfor legge vekt 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. 

Strategien skal legge overordnede føringer for arbeidet med å redusere sosiale 
ulikheter i helse de neste 10 årene, bl.a. gjennom: 

• økt kunnskap om faktorer i ulike samfunnssektorer som skaper og 
opprettholder sosial ulikhet i helse 

• å bidra til at perspektivet ivaretas i relevante handlingsplaner 
• utprøving og evaluering av tiltak for å redusere de sosiale helseforskjellene 
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Det må arbeides videre med å konkretisere hvilke tematiske områder som skal løftes 
fram i strategien, men som et utgangspunkt kan følgende områder nevnes:  

• barn og unges oppvekstvilkår  
• arbeidsmiljø (fysisk og psykososialt) 
• sosial utstøting og sosial inkludering 
• virkemidler for å sikre at hensynet til sosiale ulikheter i helse settes på 

dagsorden i andre sektorer  
• helseatferd 
• tilgjengelighet til helsetjenester  

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. 

Nærmere om idédugnaden om barn og ungdoms oppvekstvilkår  
Selv om de fleste barn og unge har god helse, viser flere nordiske studier at barn og 
unges helse er sosialt skjevt fordelt. I tillegg spiller helse og levekår i barne- og 
ungdomstiden en viktig rolle for helsen som voksen. Tiltak som vi i dag gjør for å bedre 
og utjevne barnefamilienes levekår kan derfor få stor betydning for ulikheter i helse i 
fremtiden.  

Hensikten med idédugnaden er å få innspill fra sentrale aktører om barn og unges 
oppvekstvilkår og sosiale ulikheter i helse. Deltakerne inviteres til å komme med 
innspill til en eller flere av følgende problemstillinger: 

• Hvordan kan barnehage og skole bidra til å utjevne og bedre barns levekår og 
helse? 

• Hvordan blir barn og unge fra ulike sosioøkonomiske grupper ivaretatt i 
helsevesenet i dag, og hva bør helsetjenesten gjøre? 

• Hvilke utfordringer er det i barne- og ungdomsbefolkningen som helhet? Hvilke 
spesifikke utfordringer er det knyttet til risikoutsatte grupper? 

• I hvilken grad inkluderer frivillige organisasjoner barn og unge med ulik 
sosioøkonomisk bakgrunn? Hva bør være de frivillige organisasjonenes rolle? 

• Hvordan ivareta risikoutsatte grupper på en ikke-stigmatiserende måte? 

Vi legger opp til at hver aktør/organisasjon holder et innlegg på inntil 10 min og at det 
settes av tid til diskusjon og oppsummering etter presentasjonene. Vi vil gjerne ha 
skriftlige innspill, enten overlevert på møtet eller tilsendt i etterkant. Det er anledning 
til å stille med inntil to deltakere fra hver aktør. 

Vi ber om tilbakemelding om hvem som deltar på møtet til Anne-Cathrine Hjertaas 
ach@hod.dep.no eller tlf. 22 24 86 44 innen 10. mai. Dersom noen trenger spesiell  



Side 3 
 

tilrettelegging for å delta i møtet, ber vi om at det blir opplyst om det i forkant. 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Marit Lie e.f. 
underdirektør                                  Anne-Cathrine Hjertaas 
           rådgiver 
 
 

Kopi: Barne- og likestillingsdepartementet 
Justisdepartementet 
Kirke- og kulturdepartementet 
Kunnskapsdepartementet  
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Sosial- og helsedirektoratet  

 Utdanningsdirektoratet  
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Adressater: 
Barneombudet 
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) 
Forelderutvalget for grunnskolen (FUG) 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon ungdom 
Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU) 
Norges røde kors 
Redd Barna 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør 
Utdanningsforbundet 
Voksne for barn 
 
 


