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MIDTVEISEVALUERING
AV HANDLINGSPLAN
FORBEDREKOSTHOLD
Henvisertil oppdragi Statsbudsjettet2019 kap.745 –tildelingsbrev (nr1) post
21.Folkehelseinstituttet(FHI)har på oppdragfra departementetkoordinert arbeidet med
midtveisevalueringenav Handlingsplanfor bedre kosthold(2017-2021).Evalueringener gjennomført
av et nedsatt ekspertutvalgi tråd med protokollen for arbeidet som ble utarbeidet i samrådmed
departementetog Helsedirektorateti forkant. Vedlagtfølger endeligrapport for denne evalueringen.
Rapportenbaserersegpå intervjuer avet selektert utvalg av nøkkelaktører,gjennomgangav
tilgjengeligedata og utvalgetsfagligebakgrunn.Etter FHIsvurderinghar utvalget gjort et grundig
arbeid.Utvalgethar etterstrebet å holde et overordnetfokus samtidigsom at de kommer med
konkreteinnspill og forslagtil departementet.Rapportenmå likevel lesesi lys av de metodiskeog
tidsmessigebegrensningeneutvalget har arbeidet under.
Rapportensinnhold og forslagrepresentererutvalgetsstandpunkterog vurderingerfor den
gjenværendehandlingsplanperioden.
FHIsvurderinger at en del av disseer nyttige ogsåmed tanke
på kostholdarbeideti Norgegenerelt.Det gjelder særligfølgendepunkter:
Sosialulikhet i kosthold. Handlingsplanenhar reduksjonav sosialulikhet i kostholdsom ett
av fem delmål.Samtidigviser rapporten av mangeav aktørenebeskriverdette arbeidet som
avgrensettil at mangeav tiltakene er universelle.Enbør vurdere en bredere tilnærmingog
andre tiltak for å styrke dette arbeidet, bl.a. mot minoritetsgrupper.
Fokuspå nye initiativ. I handlingsplanener det flere nye initiativ som ikke ser ut til å ha fått
tilstrekkeligoppmerksomhet.Det gjelder f.eks.tiltak som omhandlerpsykiskhelseog
kostholdog ogsåbærekraft.Når det introduseresnye initiativ, bør dissefølgesopp som
tydeligesatsingeri form av konkreteaktiviteter og ressurser.
Samarbeidmed matvareindustrien.Mangeav aktørenefremheversamarbeidetmed
matvareindustriensom en viktig del av kostholdarbeidet,konkretisertgjennom
intensjonsavtalen,saltpartnerskapet,nøkkelhullordningenog MFU-ordningen.Pga.
mulighetenefor interessekonflikteri dennetype samarbeid,bør en ved jevne mellomrom
gjennomgåog vurdere hvordansamarbeidetfungerer.
Arbeidet gjennom handlingsplanperioden.Prosessenmed utviklingenav handlingsplanen
var involverendeog grundig.I oppfølgingengjennomhandlingsplanperioden
ser en imidlertid
ikke sammegrad av involveringog engasjement.Enbør vurdere hvordanman kan skape
større grad av involveringog engasjementomkringhandlingsplanenogsåi løpet av perioden.
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Bedrestyringsdata:Nasjonalekostholdsundersøkelser
er kostnadskrevendeog
gjennomføresi dag med relativt langetidsintervaller,noe som redusererderesverdi som
monitorering-og evalueringsredskap
innenfor et 5-årigetidsperspektivfor en handlingsplan.
Enbør vurdere om det er mulig å få til en mer kontinuerligkostholdsmonitorering,inkludert
å supplerede store kostholdsundersøkelsene
med hyppigeredatainnsamlinger,f.eks.avet
begrensetantall indikatorer.
Evalueringav enkelttiltak: Tiltakenei handlingsplanener av ulik karakterog innhold. Enkelte
tiltak er konkreteog egnersegfor grundigereevalueringer.Særligstørre tiltak som
implementeres,bør være evidensbaserteog evalueres.Evalueringav enkelttiltak bør skje
etter vitenskapeligmetoder, og de bør vurderesopp mot internasjonalstandarder.
Kommunalrelevans.Det er forskjelligeoppfatningerav i hvilkengrad handlingsplanenhar
en rolle både på lokalt (kommunalt)og nasjonaltplan. I fremtidige handlingsplanerbør en
etterstrebe tydelig kommunikasjonomkringhvilkenrolle planenskalha, særligi det lokale
kostholdarbeidet.
Struktur og sammenheng:I fremtidige handlingsplanerbør en tilstrebe en tydeligere
sammenhengmellom tiltak, tiltaksgrupper,kvantitativemål og måloppnåelsei
handlingsplanen.Dette vil gjøre det lettere å vurdere gradav måloppnåelse.
I tillegg til de ovenfornevntepunktenebenytter FHIanledningentil å nevneat det internasjonalt
finnes flere initiativer for å vurdere nasjonaltkostholdarbeid.Det gjelder initiativer som INFORMAS,
NOURISHING
og PEN(PolicyEvaluationNetwork). I fremtiden kan en alternativ handlingsplanevalueringværeå gjennomføreen generellgjennomgangav kostholdarbeideti Norge(før og etter).
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