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Nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse: Invitasjon til idédugnad om 
virkemidler for å ivareta hensynet til sosiale ulikheter i helse i andre sektorer 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer med dette til en idédugnad om virkemidler 
for å ivareta hensynet til sosiale ulikheter i helse i andre sektorer mandag 29. mai kl 
12.00-16.00, Jeløy Radio(Telenors kurs- og konferansesenter), Moss. Idédugnaden 
arrangeres i samarbeid med Folkehelseprogrammet i Østfold og 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 
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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 

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 ivareta hensynet til sosiale ulikheter 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  

Svært mange faktorer som påvirker helsen befinner seg utenfor rekkevidden av 
helsesektoren og det er derfor behov for virkemidler som bidrar til at helsehensyn 
synliggjøres, vurderes systematisk og i større grad tas hensyn til når beslutninger tas 
innefor andre sektorer i samfunnet. Helsekonsekvensutredninger er et eksempel på et 
verktøy som er viktig for å vurdere om en beslutning vil ha betydning for sosiale 
ulikheter i helse.  

Andre aktuelle virkemidler som er omtalt i St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et 
sunnere Norge er kommunehelseprofiler, ulike tiltak for å sikre helsehensyn en sterkere 
plass i areal- og samfunnsplanleggingen og organisering i regionale og lokale 
partnerskap for folkehelse.  

Hensikten med idédugnaden er å få innspill fra sentrale aktører på området om mulige 
strategier for å sikre at relevante samfunnssektorer inkluderer hensynet til sosiale 
ulikheter i helse i sine vurderinger. Vi inviterer deltakende miljøer til å komme med sin 
vurdering av: 

• Hvilke verktøy som kan tas i bruk i arbeidet for å redusere sosiale 
helseforskjeller – både eksisterende verktøy og eventuelle nye verktøy 

• Hvordan denne typen verktøy kan benyttes som virkemiddel i arbeidet for å 
redusere de sosiale helseforskjellene  

• Hvilke rammebetingelser som er nødvendig for å sikre at verktøyene blir tatt i 
bruk innenfor relevante samfunnssektorer.  

Vi inviterer de deltakende miljøene til å holde et ti minutters innlegg om ovennevnte 
problemstillinger. Det vil også bli satt av tid til diskusjon og oppsummering etter 
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presentasjonene. Vi vil gjerne ha skriftlige innspill, enten overlevert på møtet eller 
tilsendt i etterkant.   

Vi ber om tilbakemelding om hvem som deltar på møtet til Marit Lie mal@hod.dep.no 
innen fredag 19. mai. Etter påmeldingsfristens utløp vil vi i samarbeid med 
Folkehelseprogrammet i Østfold utarbeide et program som alle deltakerne får tilsendt 
per e-post. Vel møtt! 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jon-Olav Aspås e.f. 
ekspedisjonssjef 
 Marit Lie e.f. 
 underdirektør 
 
 
 
 
Kopi: 
Folkehelseprogrammet i Østfold 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Miljøverndepartementet 
Sosial- og helsedirektoratet 
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Adresseliste 
Forum for kommunale planleggere;KS;Postboks 1378, Vika;0014  Oslo 
Forum for miljø og helse;Postboks 9374 Grønland; Oslo 
Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning;Universitetet i 
Tromsø;Breiviklia;9037 TROMSØ 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid; Postboks 1152 Sentrum; 0107  Oslo 
Nordlandsforskning;Universitetet i Bodø;8049  Bodø 
Norsk institutt for by- og regionforskning;Postboks 44 Blindern;0313 OSLO 
Norsk nettverk for helse- og miljøkommuner;Postboks 243;8376 LEKNES 
Senter for statlig økonomistyring;Postboks 6622 Etterstad;0607 OSLO 
Statskonsult;Postboks 8115 Dep.;0032 OSLO 
 
 


