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Nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse – invitasjon til idédugnad om 
helseatferd 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer med dette til en idédugnad om helseatferd 
torsdag 1. juni 2006 kl 9–13. Idedugnaden finner sted på Nordtvet Gård, Gårdsveien 1-3 
vis-à-vis Grorud Samfunnshus på Kaldbakken i Grorud bydel. 

Om den nasjonale strategien 
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i 
helse. Fordi 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  
− arbeidsliv og arbeidsmiljø  
− sosial inkludering 
− helsekonsekvensutredninger og andre virkemidler 
− helseatferd 
− helsetjenesten 

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  
Med begrepet sosial ulikhet i helse siktes det til systematiske helseforskjeller mellom 
grupper som deles inn etter sosiale og økonomiske kjennetegn. Det er store forskjeller 
mellom sosioøkonomiske grupper i forhold til utbredelsen av livsstilssykdommer. 

På områdene fysisk aktivitet, ernæring, tobakk og rus – de fire store 
helseatferdsområdene – er det klare foreskjeller i sosioøkonomiske gruppers 
helseatferd. Det er viktig at en strategi mot sosial ulikhet i helse inneholder en strategi 
for å utjevne disse forskjellene. 

At livsstil så tydelig følger sosiale mønstre, forteller oss at årsakskomplekset går ut over 
enkeltmenneskenes valg. Strategien mot sosiale ulikheter i helse tar derfor mål av seg 
til å finne frem til handlingsstrategier som rettes inn mot bakenforliggende og 
strukturelle årsaker. Strategier må ta utgangspunkt i hvorfor helseskadelig adferd 
oppstår. Hvilke sosiale faktorer beskytter mot eller disponerer for helseskadelig adferd. 

Hensikten med idédugnaden er å få innspill fra sentrale aktører på området om mulige 
strategier for å sikre sunnere helseatferd i alle befolkningsgrupper. Innleggene kan ta 
utgangspunkt i en eller flere av følgende problemstillinger: 

− Hva er de største utfordringene for å påvirke helseadferd? 

− Hvordan kommer vi i inngrep med de bakenforliggende faktorene som har 
betydning for sosiale ulikheter i helseadferd? 

− Hvordan må tiltak utformes for å treffe de gruppene i befolkningen som vi i 
mindre grad når fram til gjennom tradisjonelle informasjonskampanjer? 

− Er noen grupper spesielt viktige? Hvorfor? 

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

Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet vil Bydel Grorud være vertskap for 
idedugnaden. Forsker og bydelsoverlege i Bydel Grorud Dr. Anne Karin Jenum vil 
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innlede om erfaringene med prosjektet Mosjon på Romsås (MoRo) – et 
helsefremmende intervensjonsprosjekt for å fremme fysisk aktivitet i et mulit-etnisk 
lokalsamfunn i Oslo øst. Politisk rådgiver Arvid Libak vil lede møtet. 

Vi ber om påmelding til Helse- og omsorgsdepartementet ved Eva Sørensen på 
e-postadressen evs@hod.dep.no senest innen tirsdag 23. mai. Deltakerliste og nærmere 
program for idedugnaden sendes på e-post 30. mai. 

Vel møtt! 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Marit Lie e.f. 
underdirektør 
 Kristian Sunde 
 rådgiver 
 
 
Kopi: 
Bydel Grorud 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Sosial- og helsedirektoratet 
Statens helsetilsyn 
 
 
Vedlegg: Utrag fra Norsk Epidemiologi 2003, om prosjektet Mosjon på Romsås 



Side 4 
 

 
Adresseliste 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke;Postboks 4375 Nydalen;0402 OSLO 
Nasjonalforeningen for folkehelsen;Postboks 7139 Majorstuen ;0307 OSLO 
Norges Diabetesforbund;Postboks 6442 Etterstad;0605 OSLO 
Norske Kvinners Sanitetsforening;Munthesgate 33;0260 OSLO 
Organisasjonen Voksne for Barn;Stortorvet 10;0155 OSLO 
Kreftforeningen;Postboks 4 Sentrum;0101 OSLO 
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan;Torggata 1;0181 OSLO 
Norges kvinne- og familieforbund;Akersgaten 16;0158 OSLO 
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité;Serviceboks 1 Ullevål Stadion;0840 OSLO 
Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund;Serviceboks 1 Ullevål Stadion;0840 OSLO 
Friluftslivets fellesorganisasjon;Nedre Slottsgt. 25;0157 OSLO 
Tobakksfritt;c/o Tore Sanner, LAMYK;Radiumhospitalet HF;0310 OSLO 
 


