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Inndeling



Eit av hovedprinsippa i berekraftsmåla til FN er at 

ingen skal utelatast (Leaving no one behind).

«Regjeringa vil bidra til eit berekraftig velferdssamfunn

gjennom eit godt og systematisk tverrsektorielt

folkehelsearbeid. Noreg skal følgje opp

berekraftsmåla til FN, og eit godt folkehelsearbeid

er nødvendig for å nå desse måla. Berekraft er derfor

eit gjennomgåande tema i denne meldinga»

Berekraftig folkehelsearbeid



Særleg på tre område ønskjer regjeringa å forsterke innsatsen:

- Tidleg innsats for barn og unge

- Saman mot einsemd –
regjeringa sin strategi for 
å førebyggje einsemd (2019-2023)

- Mindre sosial ulikskap i helse

Del I - Forsterka innsats





Regjeringen vil

- fortsette å videreutvikle helsestasjons- og skolehelsetjen, slik at barn og unge har 

et godt og tilgjengelig lavterskeltilbud.

- støtte barne- og ungdomsorganisasjoner og idretts- og friluftsorganisasjoner som er 

med på å aktivisere barn og unge.

- legge fram en barne- og ungdomskulturmelding og en melding om ungdomspolitikk

- vurdere hvordan følge opp forskningsprosjektet som har prøvd ut mer tid til fysisk 

aktivitet og kroppsøving i skolen.

- oppfordre skoleeier til å samarbeide med foresatte, lokalt næringsliv og frivilligheten 

for å etablere gode matordninger.

- stimulere studentsamskipnader, universiteter og høyskoler å tilby tiltak for å bedre 

den psykiske helsa til studentene.

- gjøre informasjon om psykisk helsetilbud lettere tilgjengelig og styrke kompetansen 

om psykiske helseproblemer på utdanningsinstitusjonen.

Tidlig innsats for barn og unge





Regjeringen vil

- ha kampanjer som setter søkelys på ensomhet og hva vi som 

enkeltpersoner og fellesskap kan gjøre.

- samle mer kunnskap om ensomhet og hvilke konsekvenser det har for 

helsa.

- ta grep på en rekke områder for å stimulere til flere møteplasser og flere 

aktiviteter i offentlig, frivillig og privat regi. Stimulere til flere møteplasser 

mellom generasjonene.

- lovfeste at kommunene skal ha oversikt over omfanget av ensomhet blant 

egne innbyggere, hva slags konsekvenser det har for befolkningen generelt 

og utsatte grupper spesielt.

- vurdere hvordan det forebyggende arbeidet mot ensomhet kan innrettes 

slik at det kommer studentene til gode.

Forebygging av ensomhet





Regjeringen vil

- videreføre arbeidet med å integrere sosiale 

helseforskjeller i alle aktuelle områder på 

folkehelseområdet.

- arbeide for å redusere lavinntekt blant barnefamilier og 

redusere frafall fra videregående skole.

- vurdere en ekstern gjennomgang av den norske 

politikken for å redusere sosiale ulikheter i helse.

- ta initiativ til å utrede årsakene til sosial ulikhet i bruk 

av helsetjenester og i resultat av behandling.

Mindre sosial ulikhet i helse



- Eit trygt og helsefremjande samfunn

- Gode levevanar og helsevennlege val

Del II - Innsats for eit trygt samfunn og gode levevanar



Eit trygt og 

helsefremjande 

samfunn



Gode levevanar og helsevennlege val



- Den norske folkehelsemodellen

- Helse i all politikk

- Godt kunnskapsgrunnlag for 
folkehelsearbeidet

Del III - Eit effektivt folkehelsearbeid



Eit effektivt 

folkehelsearbeid



- Dei fleste av tiltaka som er omtalte i meldinga, 
kan gjennomførast innanfor dei gjeldande 
budsjettrammene, men ein tek atterhald om at 
tiltaka først kan gjennomførast når det er 
dekning i budsjettet.

- Regjeringa vil komme tilbake til økonomiske 
konsekvensar av eventuelle nye tiltak i 
budsjetta for kvart enkelt år.

- Det er ikkje varsla tiltak i meldinga som pålegg 
kommunar eller fylkeskommunar nye oppgåver 
eller auka utgifter.

Økonomiske og administrative konsekvensar
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