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Konklusjon fra oppsummeringsstudier 

• Få studier ser på effekt i undergrupper 

– Studiene er som regel ikke styrkeberegnet for 
analyser i undergrupper 

• Ikke entydige resultat 



Alle konkluderer likevel mer eller  
mindre med 

– Oppstrømsintervensjoner kan redusere ulikhet 

• Strukturelle tiltak 
– Et sunnere miljø 

– Omgår RESSURSENE som kreves for «frivillig» atferdsendring 

– Nedstrømsintervensjoner kan øke ulikhet 

• Tiltak for å endre individenes avgjørelser 
– Avhengig av RESSURSER 

» tid, penger, kompetanse  

 



 



Mulige tiltak for å redusere 
bollespising 

• Forbud/påbud 
• Penger 

– Avgifter, subsidier, incentiver 

• Lokale endringer i miljø 
– Skolemat 
– Plassering av automater 
– Lokalitet (feks kiosker/fast food) 

• Produktmodifisering 
• Restriksjoner på 

reklame/markedsføring 
• Mediakampanjer 
• Matlagingskurs 
• Nutrition education 
• Informasjon 
• Veiledning 

 Fjerne bollene fra kantina 
 Dyrere boller 

 

 Annen plassering – f.eks. bakerst i 
kaffebaren – eller kanskje helst i 
kantina for de ansatte 

 

 Boller med grovt mel 
 Ikke 3 for 2 

 

 na 
 Lag bollene selv! 
 Inneholder raske KH 
 Ikke sunt å spise boller 
 Ikke spis for mange boller, fordi… 



Frieden, AJPH, 2010  

 

«Spis mindre – tren mer» 
«Lag maten selv» 

«Spis nøkkelhullprodukter» 

Gratis skolemat, sukkeravgift, 
reklameforbud, 

redusert salt i matprodukt 



FVMM prosjektet 

• Gratis skolefrukt 

• Abonnementsordningen skolefrukt 

• Undervisningsopplegg i mat og helse 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



Handlingsplan 2007-11 

Tiltak 4.3  

Innføre en ordning med 
frukt og grønnsaker til alle 
elever i grunnskolen 

 

I arbeidet for a utjevne 
sosiale ulikheter i helse er 
det en viktig oppgave a 
etablere et tilbud om frukt 
og grønnsaker som kan nå 
alle elever. 



Gratis skolefrukt fra 2007 

• Lovfesta i 2008 

– ... blir lovfesta plikt for 
skoleeigarane til å halde 
elevar med gratis frukt 
og grønsaker.  

– … elevar ved 
ungdomsskolar (8. – 10. 
årstrinn) og kombinerte 
skolar (1. – 10. årstrinn).  







Bere & Stea, 2017 



Et naturlig eksperiment! 

• Intervensjon  

– Elever på 1-10 skoler 

– Gratis frukt hver skoledag 

 

• Kontroll  

– Elever på 1-7 skoler 

– Ikke gratis frukt 

 



FV at school 4 or 5 days/week 

 

 

 

Bere et al, BJN 2012 



Unhealthy snacks (times/week) 

Øverby et al, AJCN 2012 



2013 Evaluering av handlingsplanen 
2007-11 

• Recommendation 

– Continued support to 
the distribution of free 
school fruit in lower 
secondary schools 
(grades 8–10) and 
combined primary and 
lower secondary schools 
(grades 1–10), which 
should be extended to 
include primary schools 



Sosial ulikhet i helse: 
En norsk kunnskapsoversikt 



Exit gratis skolefrukt 2014 

Ordningen med frukt og 
grønnsaker er kostbar, og 
regjeringen vil prioritere å 
bruke midlene på andre 

skoletiltak.  



Utfordringer 

• Tiltak som settes i gang evalueres sjelden 
skikkelig 

• Forskerintervensjoner har ofte lav statistisk 
styrke til å undersøke potensiell ulik effekt i 
SES grupper 

• Langtidsoppfølging av tiltak er sjelden 

– Er effekten vedvarende? 

– Hva om den ikke er – er det da fortsatt en 
helseeffekt? 

 


