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Hvorfor er det relevant å være sunn?



Hvorfor er det relevant å være sunn?

Fordi det har en betydelig omkostning å være usunn og syk!



Burden of disease = DALY = YLL + YLD

• DALY (Disability-Adjusted Life Year) 
– years lost of healthy life

• YLL (Years of Life Lost)
– years lost due to premature mortality
– number of deaths multiplied by the standard life expectancy at 

the age at which death occurs

• YLD (Years Lived with Disability)
– years lost due to disability/morbidity

• DALY = YLL + YLD = Burden of disease

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/


Risk factors (Deaths and DALYs)
- risikofaktorer for dårlig livskvalitet  
og tidlig død



Global Risk Factors (level 2) 
Deaths and DALYs

Risk factor Deaths
(million)

DALYs
(million)

Dietary 11.3 241.4

High systolic blood
pressure

10.4 208.1

Tobacco smoke 6.1 143.5

Air pollution 5.5 141.5

High BMI 4.4 134.0

Global Burden of Disease Study 2013- Lancet 2015









Hvordan omsette kunnskap 
til praktisk handling?



Fire initiativ – samlet i ett prosjekt
«Fra kunnskap til kompetanse» 

Faglig 
kompetanse hos 
helsepersonell

• Faglige 
retningslinjer

• Kurs og 
kompetanse-
utvikling 

Faglig 
kompetanse i 

skole og 
barnehage

• Kurs og 
kompetanse-
utvikling 

Faglig 
kompetanse hos 
myndighetene 

• Rapport og 
dokumentasjon 
som grunnlag 
for 
politikkutforming 

Forbruker-
forståelse

• Rapport om 
virkemidler for 
produsenter og 
leverandører 
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Hvordan påvirke spisevaner hos 
barn og unge? 

Produsenter
Leverandører 

Dagligvare-
handelen Skolene Fritids-

aktiviteter
Restauranter

Kafeer

• Rapporten vil fokusere på virkemidler i de situasjonene der barn, unge og 
voksne påvirkes – og hva som skal til for å endre vaner og fremme sunne 
valg.



Samarbeid mellom næringen og fagmiljøene

• GreeNudge har prosjektledelse og koordinering
• Professor Wansink fra Cornell vil være redaktør for 

hovedrapporten 

• Datainnsamling og analyse i samarbeid med NOFIMA, 
SIFO og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør Øst.

• Kvalitetssikring – GreeNudge International Advisory Board 
og Cornell Food & Brand Lab (Slim by Design).

• Utforme rapport
• Utforme bok og verktøy
• Gi råd om innovative løsninger og eksperimenter





Forbrukers  mulighet til  å velge  litt sunnere 
oftere.

TUSEN TAKK
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