
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

Telefon 21 07 70 00
Besøksadresse:

folkehelseinstituttet@fhi.no
www.fhi.no
NO 983 744 516

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Att:
Bodil Blaker / Eli Strande

Deres ref: Vår ref:/
18/11974

Dato:
28.11.2019

MIDTVEISEVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR BEDRE KOSTHOLD

Henviser til oppdrag i Statsbudsjettet 2019 kap. 745 –tildelingsbrev (nr1) post
21.Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra departementet koordinert arbeidet med
midtveisevalueringen av Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Evalueringen er gjennomført
av et nedsatt ekspertutvalg i tråd med protokollen for arbeidet som ble utarbeidet i samråd med
departementet og Helsedirektoratet i forkant. Vedlagt følger endelig rapport for denne evalueringen.

Rapporten baserer seg på intervjuer avet selektert utvalg av nøkkelaktører, gjennomgang av
tilgjengelige data og utvalgets faglige bakgrunn. Etter FHIs vurdering har utvalget gjort et grundig
arbeid. Utvalget har etterstrebet å holde et overordnet fokus samtidig som at de kommer med
konkrete innspill og forslag til departementet. Rapporten må likevel leses i lys av de metodiske og
tidsmessige begrensningene utvalget har arbeidet under.

Rapportens innhold og forslag representerer utvalgets standpunkter og vurderinger for den
gjenværende handlingsplanperioden. FHIs vurdering er at en del av disse er nyttige også med tanke
på kostholdarbeidet i Norge generelt. Det gjelder særlig følgende punkter:

Sosial ulikhet i kosthold. Handlingsplanen har reduksjon av sosial ulikhet i kosthold som ett
av fem delmål. Samtidig viser rapporten av mange av aktørene beskriver dette arbeidet som
avgrenset til at mange av tiltakene er universelle. En bør vurdere en bredere tilnærming og
andre tiltak for å styrke dette arbeidet, bl.a. mot minoritetsgrupper.
Fokus på nye initiativ. I handlingsplanen er det flere nye initiativ som ikke ser ut til å ha fått
tilstrekkelig oppmerksomhet. Det gjelder f.eks. tiltak som omhandler psykisk helse og
kosthold og også bærekraft. Når det introduseres nye initiativ, bør disse følges opp som
tydelige satsinger i form av konkrete aktiviteter og ressurser.
Samarbeid med matvareindustrien. Mange av aktørene fremhever samarbeidet med
matvareindustrien som en viktig del av kostholdarbeidet, konkretisert gjennom
intensjonsavtalen, saltpartnerskapet, nøkkelhullordningen og MFU-ordningen. Pga.
mulighetene for interessekonflikter i denne type samarbeid, bør en ved jevne mellomrom
gjennomgå og vurdere hvordan samarbeidet fungerer.
Arbeidet gjennom handlingsplanperioden. Prosessen med utviklingen av handlingsplanen
var involverende og grundig. I oppfølgingen gjennom handlingsplanperioden ser en imidlertid
ikke samme grad av involvering og engasjement. En bør vurdere hvordan man kan skape
større grad av involvering og engasjement omkring handlingsplanen også i løpet av perioden.
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Bedre styringsdata: Nasjonale kostholdsundersøkelser er kostnadskrevende og
gjennomføres i dag med relativt lange tidsintervaller, noe som reduserer deres verdi som
monitorering- og evalueringsredskap innenfor et 5-årige tidsperspektivfor en handlingsplan.
En bør vurdere om det er mulig å få til en mer kontinuerlig kostholdsmonitorering, inkludert
å supplere de store kostholdsundersøkelsene med hyppigere datainnsamlinger, f.eks. avet
begrenset antall indikatorer.
Evaluering av enkelttiltak: Tiltakene i handlingsplanen er av ulik karakter og innhold. Enkelte
tiltak er konkrete og egner seg for grundigere evalueringer. Særlig større tiltak som
implementeres, bør være evidensbaserte og evalueres. Evaluering av enkelttiltak bør skje
etter vitenskapelig metoder, og de bør vurderes opp mot internasjonal standarder.
Kommunal relevans. Det er forskjellige oppfatninger av i hvilken grad handlingsplanen har
en rolle både på lokalt (kommunalt) og nasjonalt plan. I fremtidige handlingsplaner bør en
etterstrebe tydelig kommunikasjon omkring hvilken rolle planen skal ha, særlig i det lokale
kostholdarbeidet.
Struktur og sammenheng: I fremtidige handlingsplaner bør en tilstrebe en tydeligere
sammenheng mellom tiltak, tiltaksgrupper, kvantitative mål og måloppnåelse i
handlingsplanen. Dette vil gjøre det lettere å vurdere grad av måloppnåelse.

I tillegg til de ovenfornevnte punktene benytter FHI anledningen til å nevne at det internasjonalt
finnes flere initiativer for å vurdere nasjonalt kostholdarbeid. Det gjelder initiativer som INFORMAS,
NOURISHING og PEN (Policy Evaluation Network). I fremtiden kan en alternativ handlingsplan-
evaluering være å gjennomføre en generell gjennomgang av kostholdarbeidet i Norge (før og etter).
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