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Nasjonal strategi mot sosiale ulikheter i helse: Invitasjon til idédugnad om 
sosial utstøting og sosial inkludering 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer med dette til en idédugnad om sosial 
utstøting og sosial inkludering tirsdag 23. mai kl 10.00-13.00, i møterom B115, 
Grubbegaten 1, Oslo. 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 
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• å bidra til at perspektivet ivaretas i relevante handlingsplaner 
• utprøving og evaluering av tiltak for å redusere de sosiale helseforskjellene 

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  
• arbeidsliv og arbeidsmiljø  
• sosial utstøting og sosial inkludering 
• virkemidler for å sikre at hensynet til sosiale ulikheter i helse ivaretas 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 problemstil-
linger det bør arbeides videre med. 

Nærmere om idédugnaden  

Det er et rettferdighetsproblem at de som har de dårligste levekårene, også har dårligst 
helse. Det er dokumentert sosiale ulikheter i helse for begge kjønn og i alle 
aldersgrupper i Norge. Levestandarden øker, men de sosiale ulikhetene i helse består, 
og det er mye som tyder på at sosiale ulikhetene i helse er i ferd med å øke. Det er en 
klar sammenheng mellom helseproblemer og fattigdom, men sosiale ulikheter i helse 
berører ikke bare de fattigste. Det er en kontinuerlig økning i helseplager med 
synkende sosioøkonomisk status gjennom hele befolkningen.  

WHO-rapporten De harde fakta peker på betydningen av fattigdom og sosial utstøting 
som risikofaktor for dårlig helse og tidlig død, og betydningen av sosial støtte og gode 
sosiale relasjoner som beskyttelsesfaktorer. Fattigdom og sosial utstøting gir økt risiko 
for skilsmisse, invaliditet, sykdom og misbruk, og det er en helserisiko å leve i 
lokalsamfunn som preges av vanskelige levekår, høy arbeidsledighet, dårlige 
boligforhold osv  

Hensikten med idédugnaden er å få innspill fra sentrale aktører om utfordringer vi står 
overfor når det gjelder helsekonsekvenser av sosial utstøting og mulige strategier for å 
møte disse utfordringene.  

Vi legger opp til at hver aktør/organisasjon holder et ti minutters innlegg 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.   
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Vi ber om tilbakemelding om hvem som deltar på møtet til Marit Lie mal@hod.dep.no 
innen tirsdag 16. mai. Etter at vi har mottatt påmeldingene vil det bli sendt ut et 
program til deltakerne per e-post. Vel møtt! 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jon-Olav Aspås e.f. 
ekspedisjonssjef 

Marit Lie  
underdirektør 

 
Kopi:  
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Justisdepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Sosial- og helsedirektoratet  
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Adresseliste 
Frelsesarmeen;Postboks 6866, St.Olavs plass;0130 OSLO 
Gruppe for inkluderende velferd (GIV);Avd. ØKS;Høgskolen i Oslo,;0130 OSLO 
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM); Postboks 
8059 Dep; 0031 OSLO 
Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon 
(Fami);Fafo;Postboks 2947 Tøyen;0608 OSLO 
Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo;Tollbugata 3;0152 OSLO 
Stiftelsen Rettferd for taperne;Postboks 84;2882  Dokka 
Velferdsalliansen;Storgata 51;0182 OSLO 
Wayback - Livet etter soning;Postboks 6593, Rodeløkka; 0501 OSLO 
 


