
 
 

 

Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Folkehelsemelding 2019  
Invitasjon til innspillsmøte i Mandal 8.mai 2018 

 
Regjeringen har startet arbeidet med ny folkehelsemelding som legges frem våren 2019.  
 
Jeg inviterer derfor til innspillsmøte med særlig vekt på utfordringer og løsninger for 
Sørlandet tirsdag 8. mai kl. 14.00-16.00 i Buen Kulturhus, Mandal. 
 
Folkehelsen i Norge er god. Levealderen i Norge er blant de høyeste i verden. Vi ser likevel at 
lav fysisk aktivitet, psykiske lidelser, usunt kosthold, overvekt, tobakk, og alkoholbruk fører til 
sykdom, redusert livskvalitet og for tidlig død. Vi har fortsatt store sosiale og regionale 
forskjeller i helse.  
 
Dette er utfordringer som vi kan gjøre noe med og som jeg vil løfte i den kommende 
folkehelsemeldingen.  
 
Et viktig mål for denne regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Vi skal  
arbeide videre med å redusere sosiale forskjeller i helse. Vi skal arbeide videre med å integrere 
psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet. Vi skal arbeide videre med å redusere for tidlig 
død av ikke-smittsomme sykdommer.  
 
God folkehelse handler om et godt samfunn, der arbeid, utdanning, næring, sosiale forhold, 
kultur, samferdsel og fysisk planlegging spiller en nøkkelrolle sammen med helsetjenester, 
levevaner og miljø.  
 

 
  
 

 
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/575-  

Dato 

23.april 2018 

 



 

 

Side 2 
 

Vi må jobbe sammen for å møte folkehelseutfordringene på en best mulig måte på tvers av 
sektorer – hvilke områder krever en forsterket innsats og hvor trenger vi nye virkemidler? 
Dette er spørsmål jeg ønsker å belyse.  
 
Dere kjenner utfordringene og hvordan disse best kan møtes. Innspillene fra dere er viktige i 
arbeidet med ny folkehelsemelding.  
 
Derfor inviterer jeg deltakerne til å presentere innspillene sine i 3-5 minutters innlegg.  
 
De som ønsker å holde innlegg må melde det inn på e-post til hbrj@hod.dep.no innen 4/5-2018.  
Av hensyn til tiden er det dessverre ikke anledning til å holde PowerPoint- presentasjoner.  
 
Du melder deg på via nettsiden: https://www.regjeringen.no/folkehelsemelding 
 
Påmelding må være registrert  innen 4/5-2018.  
Av plasshensyn må vi be om at hver organisasjon maks sender 2 representanter. 
 
Dørene åpner kl 13:30 med lett servering – møtet starter presis.  
 
Foreløpig agenda for møtet: 
 
14:00 Åpning v/ eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen 
14:10  Velkommen v/ Terje Damman, Fylkesordfører i Vest-Agder 
14:20 Folkehelseutfordringer og muligheter på Sørlandet v/ Kristin Tofte Andresen,  
konstituert Fylkesrådmann, Vest-Agder fylkeskommune 
14:30 Innmeldte innlegg 
14:50 Pause 
15:00 Fortsettelse innmeldte innlegg og andre innspill fra salen 
15:50 Oppsummering 
16:00 Møtet avsluttes 
 
Adresse for møtet: Buen kulturhus, Havnegata 2, 4515 Mandal 
  
Praktiske spørsmål rettes til hbrj@hod.dep.no  
 
 
Med hilsen 
 

 
Åse Michaelsen 
Eldre- og folkehelseminister 
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