
Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips for engelsk mal 

utformingsfanen og velg 
DEPMAL – engelsk 
Eller  velg  DEPMAL– 
engelsk under ”oppsett”. 

Samhandling og folkehelse 
Utjevning av sosial ulikhet i helse 
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  Demografisk+utvikling+–+flere+eldre.++
  Øking+i+sosiale+helseforskjeller.+
  Sykdomsutvikling+påvirket+av+levevaner+og+samfunnsforhold.++

  Fysisk+ak?vitet+

  Kosthold+
  Tobakk+
  Rusmidler+

 Ulykker+og+skader+

Folkehelseutfordringer  

2 Folkehelsemeldingen 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

sidenummer, dato, samt 

”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 

Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 

Sosialt skjevfordelt 
• KOLS:+200+000.+Antallet+øker.++
• Demens:+70+000.+10+000+rammes+hvert+år.+Antallet+dobles+mot+
2035.+

• Diabetes:+90+000Q120+000+har+type+2.+Nesten+like+mange+uoppdaget.+

• Overvekt+og+fedme:+68+%+av+menn+og+50+%+av+kvinner.+20+%+av+
barna.+

• KreV:+nær+30+000+nye+?lfeller+hvert+år.++
Et+av+fire+dødsfall+skyldes+kreV+i+2020.++

• Angst,+depresjon+søvnvansker+og+alkoholavhengighet+er+stort+
samfunnsproblem,+og+vik?g+årsak+?l+sykefravær+og+arbeidsuførhet.++++

• Omkring+1+800+mennesker+dør+hvert+år+av+ulykker.+En+halv+million+
behandles+hvert+år+for+skader,+varig+ufør.+++
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Diagram 

HODs fargepalett er lagt 
inn i malen og vil brukes 
automatisk i diagrammer 

Utvikling i forventet levealder  
etter utdanning  
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:1 utfallende bilde 

anbefales jpg og png-

høyreklikke på rammen og 
klikke på størrelse og 
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Prosentandel som har svært god eller god helse - Østfold 

Gjennom- Høyere  Grunnskole  

Yrkesaktiv 

Arbeidsledig /  

snitt universitets- som høyeste  trygdet /  

utdanning fullførte  sosialhjelps- 
utdanning mottager 

ØSTFOLD 73,4 86,2 59,3 83,4 36,1 
Askim 67,9 82,8 53,3 77,6 38,2 
Moss 71,8 83 65,8 81,1 42,4 
Sarpsborg 71,2 85,5 58,4 81,5 36,9 
Halden 75,6 89,7 59,4 86,9 34 
Fredrikstad 73,6 87,7 53,2 84,1 33,6 
Aremark 71,8 92,9 61,8 85,7 39,4 
Eidsberg 74,2 82,3 62 84,1 37,9 
Skiptvet 71,5 82 57,4 82,6 25,7 
Spydeberg 75,4 87,4 66,5 85,1 36,3 
Våler 72,9 86,1 52,9 82,8 32,3 
Råde 76,7 85 60 86,4 38,9 
Rygge 73,2 91,5 55,8 82,5 30,8 
Hvaler 73,3 86,6 62,8 82,4 41,2 
Marker 71,9 87,1 52,4 83,9 35,1 
Trøgstad 73,4 80,6 60,6 81,6 31 
Rømskog 83,7 88,1 73,7 92,9 45,8 
Hobøl 74,3 83,9 59 82,9 34,7 
Rakkestad 75,9 87,5 65 85,2 41 
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7 Folkehelsemeldingen 



Andel elever på 8. trinn som har lav skår i lesing, 
etter foreldrenes utdanningsnivå (%, 2010) 
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Antall elever på 8. trinn som har lav skår 
i lesing, etter foreldrenes utdanningsnivå 
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Vi må gå bakover i årsakskjeden 
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Mål: Trygge oppvekstvilkår og like 
muligheter til utdanning. 
Dekningsgrad i barnehager. 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Diagram 

HODs fargepalett er lagt 
inn i malen og vil brukes 
automatisk i diagrammer 

Andel langtidssykmeldte (>13uker) 
som er i arbeid ett år etter 
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Mål: Reduserte sosiale forskjeller i  
helseadferd. Frukt og grønt blant unge 
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Tobakksbruk blant unge 
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Mål:+Målre[et+
innsats+for+sosial+

inkludering+



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

sidenummer, dato, samt 

”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 

Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 

Folkehelseloven - helse i alt vi gjør 
•  Kommunen og fylkeskommunen skal bruke 

alle sine virkemidler og sektorer til å 
fremme folkehelse, som: 
–  eier av virksomheter og eiendommer 
–  arbeidsgiver   
– myndighet (tilsyn mv.) 
–  planmyndighet og regulering av arealer mv.  
–  lokal utviklingsaktør (kultur, næring mv) 
–  tjenesteyter (helse, skole, teknisk) 

•  Denne arbeidsformen skal også gjelde for 
staten, jf. § 22. 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

HODs fargepalett er lagt 
inn i malen og vil brukes 
automatisk i diagrammer 

Stortingsmelding om folkehelse 
•  Helsetjenesten kan ikke 

klare utfordringene 
alene. 

•  Helse og uhelse oppstår i 
alle deler av samfunnet.  

•  Folkehelseloven klargjør  
at de som har 
virkemidler har ansvar, 
uavhengig av sektorer.   

•  Dette gjelder også 
staten.  

 Tverrdepartemental 
strategi.   
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

sidenummer, dato, samt 

”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 

Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 

Vi skal videreutvikle et 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid 

•  Utvikling og bruk av 
helsekonsekvensvurderinger. 

•  Folkehelseøkonomiske vurderinger. 
•  Bedre oversikter over nasjonale 

folkehelseutfordringer. 
•  Forskning og utvikling og 

kompetanseutvikling. 
•  Understøtte kommunesektoren, 

herunder tjenestesektoren. 
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

sidenummer, dato, samt 

”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 

Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 

Stortingsmeldingen skal  
•  Synliggjøre potensial for bedring av helsa 

ved bruk av de virkemidler staten har. 
•  Fastsette helsemål (for reduksjon i 

sykelighet i befolkningen, økning i 
forventet levealder, måltall for helseatferd 
og påvirkningsfaktorer, og reduksjon i 
sosiale helseforskjeller). 

•  Sikre at den framtidige politikkutviklingen 
fremmer god helse, i samsvar med 
målene.   
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

sidenummer, dato, samt 

”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 

Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 

Tverrsektorielle innsatsområder 

•  Helsa til barn og unge. 
•  Levekår og arbeidsliv som fremmer helsa.  
•  Aktiv, trygg og frisk alderdom. 
•  Inkludering, frivillighet og medvirkning. 
•  Trygt og helsefremmende miljø. 
•  Helsevennlig næringsliv. 
•  Løfte fram psykisk helse og overvekt/

fedme som nye store 
folkehelseutfordringer. 

Folkehelsemeldingen 22 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter og venstrestilte bobler 

sidenummer, dato, samt 

”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 

Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 

Framdrift  

• Oppstart våren 2012. 
• En åpen prosess med aktiv 
involvering av det sivile 
samfunn pågår fra november 
2012 – januar 2013. 

• Stortingsmeldingen legges 
fram for Stortinget før påske.  
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