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Hvorfor alt maset om sunnhet?



Risk factors (Deaths and DALYs)
- risikofaktorer for tidlig død og redusert livskvalitet



Risikofaktorer for tidlig død og redusert livskvalitet i 
Norge
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Presenter
Presentation Notes
Så hva  påvirker død og tapte år med god  helse/tape  år pga dårlig helse?Diett valg og diettrelaterte valg.



Norske kostholdsvaner

Presenter
Presentation Notes
S svar: De nyeste tallene som  viser oss  hvordan norske voksne, barn og unge  spiser at vi generelt spiser ok, MEN vi spiser ca ½ av  anbefalt mengde grønnsaker og frukt daglig, de færreste spiser fisk mer enn 1 gang i  uken, fortsatt spiser vi, vi kan fortsatt velge grove  kornprodukter langt  oftere, spesielt unge for mye sukker. Våre resterende utfordringer legger føringer for Ny handlingsplan for bedre kosthold og Intensjonsavtalen. Ref nøkkeltall; skal vi få til mer må vi bruke nye og flere tiltak, eks atferdsøk tiltak, få næringen til å ville selge  oss sunnere.S til KIK: 





Myndighetenes fokusområder 



Situasjonsbestemte virkemidler for å fremme 
sunnere mat valg 

Plassering

• Avstand
• Rekkefølge
• Utvalg

Merking

• Informasjon
• Symboler

Pris

• Reduksjon
• Økning

Porsjonering

• Forpaknings-
størrelse

• Porsjons-
størrelse

Produkt

• Produktets 
kvalitet

• Utvalg 



Atferdsøkonomiske virkemidler i praksis



Økt volum salg av frukt og grønt 2012-2016 i 
NorgesGruppens kjeder



Optimalt produktutvalg og plassering,  riktig 
pris og porsjon



Vi spiser grovere brød med mindre salt ……..



Vi spiser grovere brød med mindre salt og 
vet det ikke selv!





Hva så?

Mer frukt og grønnsaker

Mer grove korn 
produkter



Flere leveår med god helse

• Mer frukt og grønt
• Mer grove korn gir 

flere leveår med  god 
livskvalitet



Fremtidens beste tiltak for bedre folkehelse?
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Endre  omgivelsene våre slik at vi  enklere  
kan velge litt sunnere……..



Endre  omgivelsene våre slik at vi  enklere  
kan velge litt sunnere……..

TUSEN TAKK
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