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1. Innledning 
Hensikten med handlingsplan for bedre kosthold er å sette fokus på strategisk viktige 
innsatsområder for å endre befolkningens samlede kosthold i helsemessig positiv 
retning. Handlingsplanen vil således ikke være dekkende for alt nasjonalt 
ernæringsarbeid som skal skje i femårsperioden 2007 – 2011. Norges bidrag innen 
internasjonalt ernæringsarbeid er også tenkt omtalt.  
 
Norge er blant landene i verden med høyest levealder og helsetilstanden er i global 
målestokk god. Det er likevel unødvendig mange leveår som leves med sykdom og 
dårlig helse, og risikoen for tidlig død er høyere enn den trenger å være. Sykdom og 
dårlig helse er en stor byrde for de det gjelder og en betraktelig utgiftspost for 
samfunnet. Det er derfor et mål å forebygge mer for å behandle mindre.  
 
Nær 80 prosent av sykdomsbyrden i vestlige land skyldes kroniske sykdommer og 
tilstander. Selv om årsaksbildet til de vanligste kroniske sykdommene er sammensatt, 
er det et relativt lite utvalg årsaksfaktorer som utpeker seg som de viktigste. Felles for 
disse årsaksfaktorene, er at de er mulig å påvirke og endre gjennom målrettede tiltak. 
Kosthold spiller en vesentlig rolle i årsaksbildet for kroniske sykdommer og tilstander, 
slik som hjerte- og karsykdom, kreft, overvekt og type-2-diabetes. 
 
Handlingsplanen har politisk forankring i flere dokumenter: 
 
 St.meld. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken 

St.meld. 16 (2002-2003) gir politiske retningslinjer for det nasjonale arbeidet innen 
folkehelse, altså arbeidet som skal fremme god helse og forebygge sykdom i 
befolkningen. Den fastslår at kostholdet skal være sammensatt slik at det: 
- reduserer de kostholdsrelaterte helseskader i befolkningen, 
- er helsemessig trygt, 
- tilfredsstiller forbrukernes krav, og 
- er produsert på en bærekraftig og miljøvennlig måte. 
 
Handlingsplan for bedre kosthold har særlig som målsetting å bidra til det første 
strekpunktet over, men vil ivareta hensynet også til de andre områdene.  
 
 Soria Moria-erklæringen 

Soria-Moria-erklæringen er den politiske plattformen til Regjeringen Stoltenberg II. I 
denne heter det bl.a.: 
 
… det skal satses sterkere på sykdomsforebyggende arbeid, og at en i samarbeid med frivillige 
organisasjoner bl.a. vil bidra til at fokuset på fysisk aktivitet og kosthold økes. 
 
…Regjeringen vil innføre en ordning med frukt og grønt i skolen og legge til rette for 
forsøksordninger med skolemat. 
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 Global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse 
Global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse er utarbeidet og utgitt av Verdens 
helseorganisasjon (WHO). Strategien ble behandlet av helseministere fra hele verden 
under den 57. helseforsamlingen i mai 2004, hvor også Norge ga sin tilslutning. 
Rapporten anbefaler strategier innen ernæring og fysisk aktivitet, som vil være 
nødvendig for å bremse den globale overvektsepidemien og økningen i kroniske 
sykdommer. Strategien er utformet etter en grundig og omfattende gjennomgang av 
internasjonal forskning på ulike områder, og er således tuftet på et solid 
kunnskapsgrunnlag.  
 
 Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet gjennom kosthold og fysisk 

aktivitet 
Den nasjonale handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen vil også måtte ses i 
sammenheng med mål og tiltak i Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet 
gjennom kosthold og fysisk aktivitet. Den nordiske handlingsplanen skal endelig 
behandles under møte for Ministerrådet for fiskeri og havbruk, jordbruk, 
næringsmidler og skogbruk i Svolvær i juli 2006. 
 

2. Bakgrunn – kunnskapsgrunnlaget 
Dette kapitlet skal inneholde beskrivelse av kostholdet og måltidsvaner i Norge. 
Trendene på området og utviklingen som har skjedd over tid skal belyses. Det vil bli 
lagt vekt på å få fram forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper, by/land, og forskjeller 
mellom etniske og sosio-økonomiske grupper. Forhold i samfunnet og hos individet 
som har betydning for befolkningens kosthold, skal omtales. 
 
Gjeldende anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet skal omtales. Anbefalingene 
bygger på en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen om sammenhengen 
mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse. 
 
Videre skal kapitlet kort beskrive den dokumenterte sammenhengen mellom kosthold 
og helse, inkludert tannhelse, og folkehelseproblemene knyttet til kosthold, basert på 
oppdatert forskning og helsestatistikk. Det legges ikke opp til omfattende 
litteraturgjennomgang på området, men kapitlet har til hensikt å være framtidsrettet og 
belyse dagsaktuelle temaer. 
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3. Mål 
 
Visjon 
Et sunt kosthold for god helse og trivsel gjennom hele livet 
 
Et sunt kosthold er i samsvar med anbefalingene for kostens sammensetning av 
næringsstoffer, samtidig som det er variert, smakfullt og i tråd med kulturelle verdier. 
At matvarene er trygge ligger også til grunn. Det er summen av hva som spises og 
drikkes, hvor mye og hvor ofte, som er avgjørende i det lange løp. I et helsefremmende 
og forebyggende perspektiv omfatter helse mer enn fravær av sykdom. Psykososiale 
forhold som trivsel og velvære er også viktige for helsen, og har nær tilknytning til mat 
og måltider.  
 
Hovedmål: 

1. Endre kostvaner i tråd med gjeldende anbefalinger og mål for kostholdet 
2. Bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse 

 

Mål for kostholdet 
På bakgrunn av kunnskap om kostholdet i Norge og kunnskap om sammenheng mellom 
kosthold og helse, er følgende mål for kostholdet satt: 
 

• At spedbarna ammes i tråd med anbefalingene 
• Økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær 
• Redusert forbruk av fete potetprodukter  
• Økt forbruk av grove kornvarer 
• Økt forbruk av fisk og sjømat 
• Redusert forbruk av spisefett, og vridning i forbruket til myk margarin og matolje 
• Vridning i forbruket til magrere melke- og kjøttprodukter på bekostning av fete 

alternativer 
• Redusert forbruk av sukker 
• Redusert forbruk av salt 
• Økt forbruk av vann på bekostning av søte drikker 

 
Hensikten med planen er å endre det samlede kostholdet i helsemessig positiv retning. 
Det er her derfor ikke hensiktsmessig å løfte fram enkelte mål for kostholdet som 
viktigere enn andre. Noen tiltak vil likevel kunne være spesifikt rettet mot å påvirke 
enkeltstående mål for kostholdet.  
 

4. Om strategiene i handlingsplanen 
Ernæringsarbeid i folkehelsesammenheng vil best lykkes gjennom bruk av flere typer 
strategier og virkemidler samtidig. Strategiene og tiltakene på befolkningsnivå og 
individnivå må være forskjellige, fordi faktorene som påvirker enkeltindividenes helse 
ikke uten videre er de samme som gjelder for en hel befolkning. Befolkningsrettede 
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strategier har som regel større betydning for folkehelsen sammenlignet med 
individrettede strategier, men begge typer forebyggende strategier er nødvendig for å 
fremme god helse i befolkningen.  
 
Individrettede strategier har til hensikt å påvirke viktige faktorer hos individet, for å 
forebygge utvikling av sykdom. Påvirkning av helseatferd er en del av det individrettede 
arbeidet, og helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten er her sentrale aktører.  
 
Helseatferd er også et kollektivt fenomen knyttet til gruppers identitet. Det er derfor 
begrenset hva opplysningskampanjer kan oppnå på befolkningsnivå, fordi kunnskap 
alene ikke er tilstrekkelig for å endre atferd. Befolkningsrettede strategier må fokusere 
på bakenforliggende og strukturelle årsaker til atferden, og primært ha som mål å 
påvirke faktorer i det sosiale og fysiske miljøet fordi de viktigste faktorene for sykdom 
og dårlig helse på befolkningsnivå er sosialt og fysisk bestemt. 
 
De befolkningsrettede tiltakene i handlingsplanen vil kunne ha hele befolkningen eller 
bestemte befolkningsgrupper som målgruppe. Barn og unge er en gruppe i 
befolkningen som det vil bli rettet særlig fokus på i denne handlingsplanen. De er i en 
fase av livet hvor grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger legges, og 
potensialet for å fremme god helse og forebygge framtidig sykdom er stort.  
 
Det er et mål at tiltakene skal bidra til å redusere den skjeve fordelingen av sykdom og 
uhelse som eksisterer mellom ulike sosioøkonomiske grupper i befolkningen. 
Befolkningsrettede strategier, med vekt på strukturelle tiltak, vil i mange tilfeller også 
være de mest effektive for å utjevne ulikheter i helse. 
 
Det kan generelt skilles mellom fire typer virkemidler en har til rådighet: 

 pedagogiske virkemidler (kunnskapsformidling, holdningspåvirkning,  
veiledning m.v.)  

 normative virkemidler (lov-, regel- og avtaleverk m.v.) 
 økonomiske virkemidler (tilskuddsordninger, skatte- og avgiftspolitikk m.v.) 
 fysiske virkemidler (tilgjengelighet av mat, frukt- og grøntordning, tilgang til kaldt 

drikkevann, kantinetilbud m.v.) 
 
Det er i folkehelsesammenheng vanskelig å dokumentere valg av virkemidler og 
strategier opp mot måloppnåelse, fordi det er mange, og ikke alltid kjente faktorer som 
påvirker folkehelsen. Dette gjelder også kosthold. I valg av strategier og virkemidler vil 
det bli lagt vekt på å identifisere tiltak som har dokumentert effekt. Det er imidlertid 
slik at ikke alle typer virkemidler og tiltak på dette området kan testes ut i en 
vitenskapelig sammenheng. Handlingsplanen vil derfor også legge opp til tiltak basert 
på et solid rasjonale med hensyn til oppnåelse av delmål og hovedmålsettinger i planen. 
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5. Innsatsområder 
Det er foreløpig identifisert 11 innsatsområder som representerer ulike målgrupper og 
ulike arenaer det er tenkt å iverksette tiltak. Hvert innsatsområde er antatt å inneholde 
en beskrivelse av status og utfordringer knyttet til innsatsområdet, belyse sentrale 
temaområder, omtale aktuelle samarbeidspartnere, omtale relevant lov- og regelverk, 
samt inneholde delmål og de endelige tiltakene. Det understrekes at rammeverket 
inkludert delmålene presentert i dette kapitlet, ennå er tentative.
 

5.1. Kommunikasjon om mat og kosthold 
Kommunikasjon om mat og kosthold skal spre matglede, stimulere til positive 
holdninger og øke kunnskapen i befolkningen om mat, kosthold og hvordan spise sunt.  
 
Det er mange aktører som gjennom ulike kanaler formidler budskap om kosthold og 
ernæring. Informasjonsstrømmen på området er stor og det er en utfordring for 
myndighetene å nå ut til hele befolkningen med tydelig, lettfattelig og enhetlig 
informasjon om mat og kosthold. Kostholdsbudskapene fra myndighetene skal være 
tuftet på solid faglig grunnlag. 
 
Det er liten tvil om at helseopplysningskampanjer har hatt stor betydning for endringer 
i befolkningens helseatferd, men vi vet samtidig at kampanjene ofte treffer best i de 
grupper av befolkningen som har sunnest livsstil. Informasjon og kunnskap alene er 
ikke tilstrekkelig for å endre kostholdet i alle deler av befolkningen, og særlig ikke i de 
mest utsatte gruppene, i en helsemessig positiv retning. Kommunikasjon er derfor vel 
så viktig for å støtte opp om og forsterke effekten av andre og mer strukturelle tiltak.  
 
Dette innsatsområdet har til hensikt å beskrive utfordringene myndighetene står 
overfor når det gjelder kommunikasjon om mat og kosthold, herunder 
forbrukerkunnskap knyttet til mat, til alle deler av befolkningen på et overordnet nivå.  
 
Stikkord for innsatsområdet: prioriterte målgrupper, målgrupperettet kommunikasjon, 
forbrukerinformasjon. 
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 
 styrke befolkningens kunnskaper og ferdigheter knyttet til mat, kosthold og 

tilberedning av sunn mat  
 formidle betydningen av måltidets sosiale og kulturelle funksjon 
 stimulere til matglede og motivere til endring av kostholdet i helsemessig gunstig 

retning 
 vektlegge informasjon og kommunikasjon tilpasset minoritetsspråklige 
 vektlegge informasjon og kommunikasjon tilpasset utsatte grupper i samfunnet 
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5.2. Sunn mat i et mangfoldig marked 
Matvaremarkedet har endret seg mye de siste 20 årene, både i form av tilgjengelighet 
av nye matvarer og nye varianter av de tradisjonelle matvarene. Det er flere årsaker til 
dette, men utvikling av ny teknologi, økt konkurranse i matvarebransjen og økt handel 
på tvers av landegrensene er sentrale faktorer.  
 
De siste årene har matvareindustrien i Norge gjort mye for å få fram og markedsføre 
produkter med god ernæringsmessig sammensetning. Kompetanse om 
smaksopplevelse, forbrukeratferd og tilgjengelighet er viktig når det skal utvikles nye 
matvarer. Produktutvikling og innovasjon på matområdet er sentrale stikkord i denne 
sammenheng. Omsetning av matvarer fra serveringssteder, kiosker og bensinstasjoner 
er også tenkt omtalt her, da disse blir stadig viktigere som aktører i et mangfoldig 
matvaremarked.  
 
Hvordan maten er produsert kan gi en ekstraverdi for forbruker, og ulike 
produksjonsmetoder bidrar til å skape et bredere matmangfold, eksempelvis økologisk 
matproduksjon. Tiltak knyttet til dette vil Regjeringen legge fram i en annen 
sammenheng. 
 
Andre stikkord for innsatsområdet: merking av matvarer inkludert symbolmerking og 
næringsdeklarasjon, beriking, prisvirkemidler, markedsføring av mat og drikke, 
produktutvikling, produktplassering, tilgjengelighet, storhusholdninger og 
dagligvarehandelen.  
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å:  
 gjøre det enklere for forbrukerne å velge matvarer med god ernæringsmessig 

sammensetning for å sette sammen et helsemessig godt kosthold, 
 bedre utvalget og eksponeringen av matvarer med god ernæringsmessig 

sammensetning, 
 redusere eksponeringen av matvarer som bidrar til et kosthold som ikke er 

helsevennlig, spesielt blant barn og unge.  
 

5.3. Sunt kosthold fra starten av 
Dette innsatsområdet er tenkt å ta for seg utfordringer knyttet til ernæring og kosthold 
blant sped- og småbarn, ammende, gravide, og relevante problemstillinger i forhold til 
kvinner i fertil alder. 
 
Det er tenkt å presentere aktuelle data når det gjelder kosthold og helse blant de 
relevante målgruppene. Dette omfatter bl.a. data fra landsdekkende 
kostholdsundersøkelser blant sped- og småbarn (Spedkost og Småbarnskost), og data 
om vekt og helse fra Folkehelseinstituttet (Mor-barn-undersøkelsen, 
Fødselsregisteret). 
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Bakgrunnsdokumenter er WHO's Global strategy for infant and young child feeding, 
Internasjonal kode for markedsføring av morsmelkerstatninger, Innocenti 
deklarasjonen 2005 og FNs konvensjon om barns rettigheter.  
 
Stikkord for innsatsområdet: overvekt og helseproblemer knyttet til kosthold og 
ernæring før og under graviditet, nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen, 
anbefalingene om folat, anbefalinger for sped- og småbarnsernæring, veiledning om 
kosthold og amming i svangerskapsomsorgen, føde/barsel, på helsestasjoner, og 
neonatal- og barneavdelinger, Mor-barn-vennlig initiativ, markedsføring av 
morsmelkerstatninger, aktuelt regelverk, som barnematforskriften, vekst og WHOs nye 
vekststandard, tannhelse, overvekt, barn med spesielle behov (som premature), 
kvinner og barn med ikke-vestlige bakgrunn, morsmelkbanker, matvareindustri 
herunder produksjon og markedsføring av morsmelkerstatning og barnemat.  
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 
 styrke kostholdsveiledningen til kvinner i fertil alder og gravide 
 styrke veiledningen om amming, kosthold, mat og måltider til sped- og 

småbarnsforeldre 
 bidra til at markedsføring av morsmelkerstatning skjer i tråd med internasjonale 

anbefalinger 
 vektlegge innsats overfor kvinner og barn med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn 

 

5.4. Sunne måltider i barnehage og skole 
Dette innsatsområdet skal omhandle utfordringer ved mattilbud og måltider i 
barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og videregående skole. Det er viktig å 
knytte mat og måltider opp mot den pedagogiske funksjonen disse institusjonene har i 
samfunnet. Samtidig representerer de unike arenaer for å bidra til at barn og ungdom 
etablerer sunne kostholdsvaner tidlig som de tar med seg videre i livet. 
 
Stikkord for innsatsområdet: statusbeskrivelse, aktuelle lover og forskrifter, Strategi for 
læringsmiljøet i grunnopplæringen 2005-2008, Læringsplakaten, samarbeidsprosjektet 
Fysisk aktivitet og måltider i skolen, Retningslinjer for mat i barnehagen og 
Retningslinjer for måltider i grunnskole og videregående skole, måltidets mange 
funksjoner, kantinedrift, produktutvikling og produksjon av skolemat, tilgang og 
tilgjengelighet til brus og andre produkter med ugunstig ernæringsmessig 
sammensetning, tilgang til kaldt drikkevann.  
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 
 bidra til at barnehager og skoler (inkludert skolefritidsordningen) fremmer og 

legger til rette for sunne og gode kostholds- og måltidsvaner hos barn og ungdom 
 legge vekt på måltidets betydning som sosial og kulturell begivenhet 
 bidra til at elevene får gode holdninger til mat og sunne kostholdsvaner  
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5.5. Mat og helse i arbeidslivet 
Dette innsatsområdet er tenkt å omhandle arbeidsplassen som arena for å fremme 
helse og sunt kosthold.  
 
Stikkord for innsatsområdet: fakta om sysselsetting og arbeidslivet, satsingen 
Helsefremmende arbeidsplasser, sammenheng med aktiviteter for å fremme fysisk 
aktivitet og røykeslutt, kantiner, møtemat, tilgang til sunn mat og kaldt drikkevann, 
storhusholdninger, HMS-arbeid, bedriftshelsetjensten, IA-avtalen, aktuelt lov- og 
regelverk. 
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 
 bidra til et sunt mat- og drikketilbud i arbeidslivet  
 stimulere til at arbeidstakere motiveres til sunn livsstil og gode matvalg 
 bidra til at arbeidsgivere integrerer kostholdshensyn i personalpolitikken 

 

5.6. Friskt og fristende på fritiden 
Innsatsområdet har til hensikt å omhandle fritidsarenaens og nærmiljøets rolle og 
betydning i arbeidet for å fremme sunt kosthold i befolkningen, med særlig fokus på 
fritidsarenaene som barn og unge benytter seg av. Tilbudene på fritiden er 
mangfoldige. Mange aktiviteter drives i regi av frivillige organisasjoner (idrett, 
friluftsliv, kultur). Kommunene har også en rekke tilbud til lokalbefolkningen på 
fritiden, særlig knyttet til kultur og oppvekst, slik som kino, fritidsklubber, idrettshaller, 
hvor salg av mat og drikke ofte er en del av virksomheten og tilbudet. 
Frisklivssentralene er sentrale i den forbindelse at de tilbyr lavterskeltilbud til 
lokalbefolkningen, både innen fysisk aktivitet og kosthold. Det finnes også private 
aktører på fritidsarenaen, eksempelvis treningsstudioer og andre aktivitetstilbud. 
 
Stikkord for innsatsområdet: matservering, kiosksalg m.v. på fritidsarenaer, 
holdningsskapende arbeid, gode eksempler på kostholdstiltak på fritidsarenaer. 
 
Delmål 
Tilakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 
 bidra til at det tilbys sunne alternativer i de sammenhenger hvor det selges og 

serveres mat og drikke på fritidsarenaer 
 motivere aktørene på området til å arbeide med kostholdstiltak lokalt, der det også 

legges vekt på matkultur, mattradisjoner og måltidet som sosial arena 
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5.7. Sunt kosthold i eldre år 
Innsatsområdet omhandler hjemmeboende eldre og de arenaene denne gruppen i 
befolkningen befinner seg på. Et sunt kosthold og en ellers aktiv livsstil er viktig for å 
opprettholde helse, trivsel og funksjonsevne og for å klare seg selv så lenge som mulig.  
 
Stikkord for innsatsområdet: beskrive forhold som påvirker kosthold og matinntak hos 
eldre, matservering på eldresentra og andre samlingssteder, matombringing, 
tilberedning og servering av mat tilpasset kultur og religion, frivillighetssentralenes 
tilbud, kostholdsinformasjon tilrettelagt for ulike grupper eldre, bruk av internett 
(seniornett, helsenett m.v.) 
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 
 bidra til at eldre får tilbud om sunn, god og variert mat på sentrale møteplasser og i 

matombringing, der det tas hensyn til kulturelle og religiøse verdier 
 bidra til økte kunnskaper og praktiske ferdigheter om mat og kosthold blant eldre 

selv og de som tilbereder og serverer mat til eldre 
 bidra til at de mest utsatte gruppene av eldre fanges opp slik at under- og 

feilernæring kan forebygges 
 

5.8. Ernæring i helse- og sosialtjenesten  
Innsatsområdet omfatter de kommunale tjenestene innen helse, sosial, pleie og omsorg, 
tannhelsetjenesten under fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten gjennom 
helseforetakene. 
 
Kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om spesialisthelsetjenesten er 
sentrale som grunnlag i dette innsatsområdet.  
 
St.meld. 16 Resept for et sunnere Norge (2002-2003) trekker opp strategier for hvordan 
forebyggingsarbeidet i primær- og spesialisthelsetjenesten kan styrkes, herunder 
ernæring. Individrettet forebygging omhandler særlig påvirkning av levevaner og 
styrking av egen mestringsevne gjennom informasjon, opplæring og oppfølging. Det 
individrettede forebyggingsarbeidet kan både inngå som en integrert del av 
pasientbehandlingen og skje i form av organiserte opplæringstiltak.
 
Sosial- og helsedirektoratet arbeider med en utredning om klinisk ernæring, som vil 
være et innspill til hvilke temaer og områder som skal beskrives og omtales når det 
gjelder ernæring i helse- og sosialtjenesten.  
 
Den kommunale helsetjenesten omfatter hele primærhelsetjenesten, inkludert 
allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning, helsestasjoner, skolehelsetjeneste 
fysioterapitjeneste, jordmortjeneste, fengselshelsetjeneste, og miljørettet helsevern. 
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Den offentlige tannhelsetjenesten er et fylkeskommunalt ansvar og er en sentral aktør i 
lokalt kostholdsarbeid, som også vil kunne bli omtalt andre steder i planen enn under 
dette innsatsområdet. 
 
Omsorgstjenesten består i hovedsak av sykehjem, aldershjem, omsorgsboliger, 
hjemmesykepleie og ulike former for hjemmetjenester med støtte fra den øvrige 
kommunale helse- og sosialtjenesten. Innen pleie- og omsorgstjenesten, er det tenkt at 
bl.a. følgende temaer skal belyses; underernæringsproblematikk, årsaker til lavt 
matinntak, eldre og tannhelse, mat og måltid som del av pleie- og omsorgstjenestens 
virksomhet, aktuelt lov- og regelverk. 
 
Sosialtjenesten skal ta seg av generell forebyggende virksomhet og tjenester rettet mot 
enkeltindivider som omhandler bl.a. avlastningstiltak, støttekontakt, plass i institusjon 
eller bolig med heldøgns omsorgstjenester og omsorgslønn. Når det gjelder 
sosialtjenesten kan kosthold knyttet til boligsosialt arbeid og mat i institusjoner være 
aktuelle temaområder. 
 
Spesialisthelsetjenesten er etter omorganisering i 2002 organisert i regionale 
helseforetak som er eiere av de lokale helseforetak, som igjen er organisatoriske 
overbygninger for sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. Spesialisthelsetjenestens 
ansvar på dette området er forankret både i lovgivingen og vedtektene til de regionale 
helseforetakene.  
 
Samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, behov for og betydning av 
ernæringskompetanse i spesialisthelsetjenesten vil bli omtalt her.  
 
Innsatsområdet skal også ses i sammenheng med andre relevante dokumenter, 
deriblant Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, Nasjonal 
strategi for kreftområdet og følgende dokumenter under arbeid: Nasjonal strategi mot 
sosial ulikhet i helse, Nasjonal helseplan, Nasjonal strategi for diabetesområdet, 
Stortingsmelding om fremtidens omsorgstilbud, og Handlingsplan for 
spesialisthelsetjenester for eldre i sykehus. 
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 
 bidra til å styrke ernæringsarbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 bidra til styrket samarbeid og samhandling mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten innen ernæring 
 bidra til at pasienter og brukere av helsetjenestene (primær og 

spesialisthelsetjenesten) får tilpasset kostveiledning og behandling 
 bidra til god samhandling med tannhelsetjenesten i ernæringsarbeidet 
 bidra til å styrke ernæringsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten 
 bidra til å sikre forsvarlig ernæringsstatus og god tannhelse hos tjenestemottakere i 

alders- og sykehjem og hjemmetjenesten 
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 bidra til ernæringsmessig god kvalitet på mat som tilberedes og serveres i sykehus, 
institusjoner og den kommunale helse- og sosialtjenesten 

 bidra til at mat og måltider i sykehus, institusjoner og den kommunale helse- og 
sosialtjenesten ivaretar sosiale, kulturelle og religiøse verdier 

 bidra til å styrke ernæringsområdet i rusomsorgen og psykisk helse 
 

5.9. Kunnskap og kompetanse om kosthold 
Mange yrkesutøvende grupper i samfunnet har gjennom sitt virke direkte eller 
indirekte innvirkning på folks kosthold. Dette innsatsområdet har til hensikt å 
omhandle ernæring, kosthold og mat i et utdanningsperspektiv og belyse behovet for 
økt kompetanse i ulike yrkesgrupper og personellgrupper når det gjelder kunnskap, 
både teoretisk og praktisk, om mat og måltider, ernæring og kosthold.  
 
Barn og unge er en prioritert målgruppe. Kompetanse om mat, kosthold og måltider 
blant ansatte i barnehage og skole står derfor sentralt. Videre er det viktig å belyse 
behov for økt kompetanse innen ernæring og kosthold hos ulike personellgrupper 
innen helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Disse yrkes- og personellgruppene 
når alle deler av befolkningen. 
 
Kommunene mangler fagpersoner på administrativt nivå som kan veilede ansatte og 
koordinere ernæringsarbeidet innenfor pleie/omsorg, skole, SFO, barnehager, boliger 
for psykisk utviklingshemmede, barnevernsinstitusjoner og sosialtjenesten i 
ernæringsspørsmål.  
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 
 bidra til at barn og ungdom får solide praktiske og teoretiske kunnskaper om mat, 

kosthold og helse i grunnopplæringen 
 bidra til at lærere som underviser i faget Mat og helse i grunnskolen har god 

kompetanse i faget 
 bidra til at ulike personellgrupper1 har tilstrekkelig kunnskap om mat, kosthold og 

måltider, og gjøres i stand til å anvende denne kunnskapen i sitt daglige virke 
 

5.10. Kostholdsarbeid i partnerskap for folkehelse 
For å oppnå målsettingene i planen er det behov for samarbeid mellom en rekke ulike 
aktører lokalt, regionalt og sentralt. Arbeidet med partnerskap for folkehelse, med 
fylkeskommunen som koordinator, er sentralt i kostholdsarbeidet, og det er viktig at 

                                                 
1 Førskolelærere og øvrig barnehagepersonell, allmennlærere og lærere i faget Mat og 
helse i grunnskolen, ansatte i skolefritidsordning, lærere i videregående skole, 
personell i sosialtjenesten, helse-, pleie- og omsorgstjenesten, tannhelsepersonell, 
personell i matvarebransjen (inkl. storhusholdninger, kantinepersonell etc.)  
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det bygges videre på dette. Et ledd i arbeidet med partnerskap for folkehelse er å 
arbeide for forankring av kostholdstiltak i overordnede planer både i fylker og 
kommuner.  
 
Statlige fagmyndigheter på folkehelseområdet bidrar med kompetanse og rådgivning til 
aktørene i lokalt folkehelsearbeid. Ressursgrupper i ernæring knyttet til 
Fylkesmannen/partnerskap for folkehelse og Nettverk for ernæring i Mattilsynet er 
pådrivere for kostholdsarbeidet lokalt.  
 
Stikkord for innsatsområdet: partnerskap for folkehelse, helhetlig tenkning i f t 
kosthold, fysisk aktivitet og tobakk, ernæring i helsekonsekvensutredninger og 
kommunehelseprofiler, ernæringshensyn i lokale og regionale planer. 
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 

 stimulere til systematisk, forpliktende og tverrfaglig samarbeid på 
kostholdsområdet 

 bidra til bedre forankring av kostholdsarbeid i planer i fylker og kommuner 
 

5.11. Forskning og overvåking 
Kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse og om befolkningens 
kosthold er grunnleggende for ernæringsarbeidet. 
 
Innsatsområdet skal når det gjelder forskning omtale sentrale forskningsprogrammer 
innen mat, ernæring og helse, og utfordringer ved og behov for forskning innen dette 
feltet.  
 
Når det gjelder overvåking er følgende elementer tenkt omtalt: matvaredatabasen, 
kostberegningssystemet og kostholdsundersøkelser, nasjonal ammestatistikk, samt 
indikatorundersøkelser og evt. helseundersøkelser. 
 
Delmål 
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å: 

 gi bedre kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse 
 gi kunnskap om status for og utvikling av kostholdet og måltidsvaner i ulike 

grupper av befolkningen 
 gi kunnskap om forhold som påvirker befolkningens og ulike 

befolkningsgruppers matvalg og kostvaner (virkemiddel- og tiltaksforskning) 
 gi kunnskap om måltidets kulturelle og sosiale betydning for helse 
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6. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det må forventes at tiltak i handlingsplanen skal gjennomføres innenfor de 
eksisterende budsjettrammer til de involverte departementene. Forslag til tiltak som 
krever ekstra bevilginger vil bli behandlet i de ordinære årlige budsjettprosessene. 
 

7. Oppfølging av planen 
Her er det tenkt å vise til hvordan regjeringen tenker seg at planen følges opp, 
herunder ansvarsfordeling mellom departementene med hensyn til oppfølging og 
gjennomføring av de ulike tiltakene.  
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