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Hvem er vi?  
Kreftforeningen 

•  Frivillig organisasjon med 113 000 
medlemmer 

 

•  Målsetninger: 
•  Færre skal få kreft 
•  Flere skal overleve kreft 
•  Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og 

pårørende 

•  Visjon: «Sammen skaper vi håp» 
 



Den norske NCD alliansen 

•  Den norske NCD alliansen: Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
Diabetesforbundet og Landsforeningen for hjerte og lungesyke 

 
•  FN toppmøte om NCDs 19-20 september 2011 brakte med seg en unik mulighet 

for det internasjonale samfunnet til å sette fokus på, og lage en plan for NCD, 
men også en unik mulighet for en nasjonal allianse.  

 
•   2015 – Kreftforeningen koordinerer og leder alliansen 



Regjeringens NCD strategi 
   4x4 

•  Tobakk 
•  Alkohol 
•  Fysisk aktivitet 
•  Kosthold 

•  Kreft 
•  Hjerte- og karsykdom 
•  Diabetes 
•  Kroniske lungesykdommer (KOLS) 



Forebyggende tiltak for å 
bekjempe ikke-smittsomme 
sykdommer (NCDs)  

•  NCD strategien: Utviklet i samarbeid 
med den norske NCD alliansen 

 

•  2013: Norge blir det første landet i 
verden til å lansere sin egen NCD 
strategi 

 

•  Mål: Forebygging og behandling av 
NCD 

 

•  Utfordringer: implementere og 
monitorere 



Forarbeid til strategien 

•  Helsedirektoratet bedt om å utarbeide 
grunnlagsinformasjon for en nasjonal 
oppfølging av WHOs målsetning, i 
samarbeid med Folkehelseinstituttet. 

•  Arbeidsgruppen skulle blant annet 
lage en oversikt over kostnadseffektive 
tiltak som kan bidra til å redusere 
prematur mortalitet som følge av 
NCD. 



Hvilke tiltak er regnet som kostnadseffektive?  
WHOs gradering av tiltak: 
“Best buys”: Kostnadseffektive tiltak som bør iverksettes umiddelbart: 
  
•  Tobakk: 

•  Protecting people from tobacco smoke and banning smoking in public places 
•   Warning about the dangers of tobacco use 
•  Enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship 
•   Raising taxes on tobacco 
 

•  Alkohol:  
•  Restricting access to retailed alcohol 
•  Enforcing bans on alcohol advertising 
•   Raising taxes on alcohol 

Insert Name / position in the Norwegian Cancer Society via "Insert -> Header & Footer" 



Hvilke tiltak er regnet som kostnadseffektive?  

•  Kosthold og fysisk aktivitet:  
•  Reduce salt intake and salt content of food 
•  Replacing trans-fat in food with polyunsaturated fat 
•  Promoting public awareness about diet and physical activity, including through mass 

media. 

Insert Name / position in the Norwegian Cancer Society via "Insert -> Header & Footer" 



Hvordan har NCD alliansen jobbet?  

•  Forebyggende tiltak: Sammen eller alene? Gjensidig informasjon og 
koordinering! 

 
•  Politisk påvirkning: Sammen eller alene? Møter med Helseministeren og 

Helsedirektoratet 
 
•  Partnerskap – saltpartnerskap signert, hva blir neste? 
 
•  Informasjonsarbeid / Kampanjer: Understøtte myndighetenes budskap 

 
•  Fysisk aktivitetskampanje 

 





Understøtte Helsedirektoratet sin kampanje 
 

Bakgrunn for kampanjen  

 
•  NCD-Alliansen  
     (Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke,                   

 Nasjonalforeningen for folkehelsen og Diabetesforbundet)  
•  1.4 mill. til en nasjonal kampanje. 
•  Prosjektleder: 1. april - 1. juli. 
 
 
Bakgrunn: 
Om lag 2/3 av befolkningen får for lite fysisk aktivitet.  
Fysisk aktivitet gir overskudd og livskvalitet og beskytter mot de store 
folkesykdommene. 
 



«Det er din tur» 
Kampanje om fysisk aktivitet  

Mål:  
•  Bidra til merverdi av Helsedirektoratets kampanje for fysisk aktivitet 

(#dine30). 
•  Øke kjennskap i befolkningen om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og 

forebygging av hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes. 
•  Nå ut nasjonalt. 
•  Bidra til at folk ønsker å bevege seg mer. 

 
Målgruppe: 
•  Nordmenn over 50 år. 
•  De som er lite aktive i dag. 



«Dør inn til verdens største treningssenter» 

Oslo, Tromsø, Trondheim 

•  Helsedirektoratet markerte sin  
kampanje med åpning i Tøyenparken 7. mai. 
 
•  Tromsø: Nerstranda kjøpesenter- Jens  
Johan Hjort åpnet døren- stopp rulletrappa 
 
•  Trondheim: Ladestien - leder i Helse-  
og velferdskomiteen Heidi Eidem og 
tidligere langrennsløper Oddvar Brå. 

 



Nudging 

Hva er et nudge? 
 

•  Et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i forudsigelige retninger uden 
at begrænse valgmuligheder.  

 



Plasseres ulike steder rundt om i Norge 
Skosåler 

 
 



«Berlevåg Mannsangforening tar grep» 

Film – Berlevåg Mannsangforening – lansering 2. uken i juni 



På buss, trikk, t-bane i Oslo og Akershus 9.-23. juni 2014 
Plakatene 

 
 



På buss, trikk, t-bane i Oslo og Akershus 9.-23. juni 2014 
Plakatene 

 
 



 Veien videre 

 
 

NCD strategien har ambisiøse mål 
 
•  I tillegg: Folk med lav sosioøkonomisk 

status bærer den største byrden av 
sykdom 

 
Vi må: 
•  Redusere kjente risikofaktorer OG 
•  Utjevne sosiale helseforskjeller 
 
Dette klarer vi ikke uten samarbeid med 
kommuner, myndigheter, privat og frivillig 
sektor 


