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Nasjonale folkehelsemål 

• Norge skal være blant de tre 
landene i verden som har 
høyest levealder 

• Befolkningen skal oppleve 
flere leveår med god helse 
og trivsel og reduserte sosiale 
helseforskjeller 

• Vi skal skape et samfunn som 
fremmer helse i hele befolkningen 



Skadelig
alkoholbruk

10 %

Saltinntak
30 %

Tobakksbruk
30 %

Fysisk
inaktivitet

10 %

25% reduksjon I for tidlig død av de ikke-smittsomme
sykdommene innen 2025

Kreft, Hjerte- og karsykdom, Kols og Diabetes

9 VOLUNTARY GLOBAL TARGETS AGREED UPON 
FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF NCDS

Medisiner og
teknologi

80 %

Forhøyet
blodtrykk

25 %

Diabetes/
fedme
0 %

Misbruk-
behandling
og terapi

50 %

WHO-målsettinger for NCD



Velg heller
• Grove kornprodukter enn fine
• Olje og myk margarin enn smør
• Magre meieriprodukter enn fete
• Vann enn saft og brus

Velg mer
• Grønnsaker, frukt og bær
• Fisk og fiskeprodukter
• Bevegelse i hverdagen

Velg mindre
• Rødt kjøtt og kjøttprodukter
• Salt og matvarer med mye salt
• Sukker, brus, saft og godteri
• Stillesitting

Stort helsepotensial i kostholdet 



20 prosent økt forbruk 
av grove kornvarer

20 prosent økt forbruk 
av grønnsaker og 20 
prosent økt forbruk 
av frukt og bær

20 prosent økt forbruk 
av fisk

22 prosent redusert 
saltinntak

Redusert innhold av mettet 
fett i kosten til 12 energi-
prosent

Redusert innhold av tilsatt 
sukker i kosten til 11 energi-
prosent

60 prosent fullammes ved 4 måneder, 
25 prosent fullammes ved 6 måneder og 
50 prosent ammes ved 12 måneders alder

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold
Mål 2021



Samarbeid på tvers gjør det mulig

Myndigheter

Bransje/industriOrganisasjoner



Partnerskap internasjonalt

Helsedirektoratet 7

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke 
partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må 
samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. 
Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning 
og prioritert innsats de neste 15 årene.



KAMPANJE: SPIS MER AV…..  

Ble lansert i juni 2018
Målgruppe: foreldre barn/ungdom 9-13



For barn og unge liker sjømat, grovt og grønt!

• Kun 1 % barn/unge liker ingen form for fisk eller sjømat. Fire av fem (80 og 81 %) 
av barn og unge liker laks og/eller fiskepinner/panert fisk. 

• Alle barn/unge liker en eller annen form for bær, frukt eller grønt. Ni av ti 
barn/unge liker gulrot, agurk, eple, banan, drue og/eller jordbær. 

• Kun 2 % liker ingen form for grove kornprodukter. Flest liker grovt brød, grove 
rundstykker el. og knekkebrød. Noen færre liker grove varianter av for eksempel 
vafler, ris og pasta.
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Tall fra Norstat for Helsedirektoratet februar 
2018
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https://www.youtube.com/watch?v=vVTO6jbWJPM
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Høy liking - 7 av 10 (71 %) liker reklamen
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3% 5%

20%

47%

24%

2%

Hvor godt liker du denne reklamen?502

Flere kvinner som svarer at de liker 
denne reklamen svært godt – 29 %

Sett antall 
ganger

1-2 
(n:52)

3-5 
(n:96)

6-10 (n:55) 10+
(n:26)

Liking 71 % 81 % 71 % 74 %

Ingen tegn til wear out: 



Noen Visningstall - Hvor mange så kampanjen?

•På TV: 883 230 personer eksponert en eller flere ganger
568 860 personer eksponert tre eller flere ganger. 

•Stor dekning i SoMe (FB/ insta) og digitalt
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#MerAv - eksempler
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#MerAv - eksempler
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n= ?

#MerAv – eksempler

20



Planer for #merAv-
kampanje 2018

Takk for meg!
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