
Folkehelsekonferansen 2014
Helsefremmende lokalsamfunn

VISJON – PLANLEGGE – ORGANISERE – GJENNOMFØRE

FORMÅL
I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel 
og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling. 
Folkehelsekonferansen 2014 tar sikte på å:

 » Vise hvordan man kan planlegge for og organisere 
et godt lokalsamfunn

 » Være en arena for å spre kunnskap om forskning 
og dele erfaringer fra tiltak på folkehelsefeltet 

 » Gi politikere et forum for drøfting av god  
folkehelsepolitikk 

 » Synliggjøre viktigheten av lokale folkehelsefora, 
hvor aktører fra offentlig sektor, næringsliv og 
frivillige organisasjoner kan bidra

 » Legge til rette for medvirkning og mobilisering 
lokalt

MÅLGRUPPE
Politikere, rådmenn, rådgivere, planleggere, folkehel-
sekoordinatorer, helsepersonell, ansatte i sentralfor-
valtningen, forskere, studenter, lærere på alle nivåer, 
medarbeidere i frivillige organisasjoner og alle andre 
med interesse for folks trivsel, helse og levekår.

FØLG MED PÅ 

www.folkehelsekonferansen.no
og arrangørenes nettsider for mer informasjon og detaljert program.

KAN DU NOE ANDRE BØR VITE OM?
Alle som sitter på kunnskap om eller fra folke-
helsefeltet inviteres til å sende inn abstract til 

konferansen. Abstractene kan handle om  
a) forskning eller b) tiltak på folkehelseområdet. 
En komité vil velge ut hvilke abstracts som skal 
presenteres på konferansen og i programboken. 

Det beste abstract innen hver kategori vil bli  
premiert med 10 000 kroner! Frist for innsending 
er 1. juni. For mer informasjon om skriving og inn-
sending av abstract, se arrangørenes nettsider og 

www.folkehelsekonferansen.no

DATO:  14.-15. OKTOBER 2014 

STED:  RADISSON BLU SCANDINAVIA  
 HOTEL, HOLBERGS GT. 30, OSLO

I flere år har Folkehelsekonferansen vært den viktigste møteplassen for alle som er opptatt 
av folkehelse. Folkehelsekonferansens hovedarrangører er: 

KURSGODKJENNING: Konferansen vil bli søkt godkjent med 8+7 
timer av: Norsk sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, 

Norsk Psykologforening og Den norske legeforening

www.sunnekommuner.nowww.folkehelseforeningen.no



Folkehelsekonferansen 2014
Helsefremmende lokalsamfunn

TIRSDAG 14. OKTOBER

0800 REGISTRERING

0900 ÅPNING  
Leder av Folkehelseforeningen, Jorid Grimeland og leder av Sunne kommuner,  
Stanley Wirak

KVALITETER I ET ”HELSEFREMMET” LOKALSAMFUNN – HVA ER VÅR VISJON?
Per Fugelli, professor sosialmedisin, Universitetet i Oslo
Nils Aarsæther, professor sosiologi, samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø  

1030 KAFFEPAUSE, UTSTILLINGSBESØK 

1100 PLANLEGGE FOR ET HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNN

KOMMUNAL PLANLEGGING OG PRAKSIS
Eva Falleth, profesor i by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige  
universitet 

”WICKED PROBLEMS” – HVILKE ELEMENTER FREMMER OG HEMMER INTEGRERING 
AV FOLKEHELSE I LOKAL PLANLEGGING? 
Hege Hofstad, seniorforsker ved Norsk Institutt for by- og regionplanlegging

FRA PLANLAGING TIL PLANLEGGING SOM SKAPER HANDLING?
Svein Arne Skuggen Hoff, fylkesdirektør for Plan og samfunn, Sogn og Fjordane

1230 LUNSJ

1330 PARALLELLE SESJONER A:  
ROBUSTE LOKALSAMFUNN - GODE EKSEMPLER OG METODER 
A1: Alle politikere må være en folkehelsepolitiker!
A2: Hvordan få oversikt over folkehelsen kommunalt og fylkeskommunalt?
A3: Hvordan planlegge seg ut av ”wicked problems”?
A4: Folkehelsefora, partnerskap og allianser
A5: Helsefremmende arbeidsliv
A6: Hvor kan du søke midler og hvordan skrive søknader?
(Innhold i parallellsesjonene kommer i neste utgave av programmet. Følg med på 
www.folkehelsekonferansen.no)

1500 KAFFEPAUSE, UTSTILLINGSBESØK

1530
-

1700

PARALLELLE SESJONER B:  
ABSTRACT-PRESEN TASJONER – TILTAK OG FORSKNING
(Innhold i parallellsesjonene kommer i neste utgave av programmet. Følg med på  
www.folkehelsekonferansen.no) 

1830 APERITIFF

1900 NETTVERKSMIDDAG



ONSDAG 15.OKTOBER

0830 ORGANISERE OG GJENNOMFØRE HELSEFREMMENDE TILTAK

ROBUSTE LOKALSAMFUNN  - EKSEMPLER FRA WHOs HEALTHY CITIES
Innleder annonseres senere

LOKAL ORGANISERING, GODE EKSEMPLER FRA NORGE
Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Innherred samkommune

HVORDAN MOBILISERE BEFOLKNINGEN TIL Å DELTA I HELSEFREMMING LOKALT?
Ruth Donovan, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen

1000 KAFFEPAUSE, UTSTILLINGSBESØK

1030 UTDELING AV EVANGPRISEN
Dette er en pris til minne om tidligere helsedirektør Karl Evangs pionerinnsats på  
folkehelsefeltet. Prisvinner utpekes av komité opprettet av Helsedirektoratet.
Prisvinners foredrag

1130 LUNSJ

1230 PARALLELLE SESJONER C:  
ROBUSTE LOKALSAMFUNN – GODE EKSEMPLER OG METODER 
C1: Å være en folkehelsepolitiker – hvordan gjør man det?
C2: Ulike strategier og modeller i folkehelsearbeidet
C3: Hvordan kan frivilligheten og lokalsamfunn samarbeide?
C4: Helsefremmende skoler og barnehager
C5: Hvordan mobilisere befolkningen til å delta i helsefremming lokalt?
C6: Grønnere lokalsamfunn
(Innhold i parallellsesjonene kommer i neste utgave av programmet. Følg med på  
www.folkehelsekonferansen.no)

1345 KAFFEPAUSE, UTSTILLINGSBESØK

1415 HELSEFREMMENDE FORVALTNING OG POLITIKK. HVA MÅ GJØRES?

HVORDAN FÅ NED BARRIERENE SOM HINDRER TVERRSEKTORIELL HANDLING?
Asbjørn Røiseland, professor i statsvitenskap, Universitetet i Nordland

HVA VIL REGJERINGEN GJØRE FOR Å FÅ TIL EN EFFEKTIV HELSEFREMMENDE 
POLITIKK I NORSKE KOMMUNER?
Innleder annonseres senere

KÅRING AV VINNERE AV TO BESTE ABSTRACTS OG GAVE TIL ORGANISASJON 

HVA GJØR VI NÅ? 
Oppsummering v/ Magne Bjørnerud, leder av prosessgruppen som har fulgt hele konfe-
ransen. Dette er sammendrag fra innlegg og avklaring hva som må gjøres videre, både på 
lokalt og sentralt plan.

1545 SLUTT PÅ FOLKEHELSEKONFERANSEN 2014

Det tas forbehold om endringer i programmet!



PLENUM 1

Jorid Grimeland er leder av Folkehelseforeningen (NOPHA). Hun er høgskolelektor 
og prosjektkoordinator ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes faglige fokus er 
utdanning i folkehelse med et emne på bachelor nivå, International Public Health og 
Master i folkehelsevitenskap i samarbeid med UMB. 

Stanley Wirak (Ap) er ordfører i Sandnes kommune og leder av styret i Sunne kom- 
muner. Etter noen år som industri- og anleggsarbeider startet han opp med øko-
nomisk utdanning, til slutt med eksamener fra Handelshøyskolen i Bergen der han 
avla eksamen i 1981. Fra da av og frem til 2008 var han ansatt i Statoil, og arbeidet i 
hovedsak innen økonomi og ledelse. Han har vært i bystyret i Sandnes siden 2003.

Per Fugelli er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han er mer opptatt 
av helsens kilder enn av sykdommenes årsaker. Han mener samfunnsstil er viktigere 
for folkehelsa enn livsstil. Hans observasjoner og refleksjoner om helse og politikk er 
samlet i En lesebok - tekster i utvalg 1969-2014.

Nils Aarsæther er professor i Samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø – 
Norges Arktiske Universitet. Han underviser, forsker på og har utgitt en rekke bøker 
om lokaldemokrati, lokalt utviklingsarbeid og planlegging. Aarsæther har også bred 
erfaring fra politikk og organisasjonsliv, og hans inngang til folkehelse kom gjennom 
“oppdagelsen” av de sosiale mekanismene bak danning av sosial kapital, og av 
forskning som viser den sosiale kapitalens betydning for velfungerende lokalsamfunn, 
byer og stater.

PLENUM 2

Eva Falleth er profesor i by- og regionplanlegging og dekan på Fakultet for samfunns-
vitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har lang erfaring 
med forskning om kommunal og regional planlegging. Hun er spesielt opptatt av 
bærekraftig utvikling, forholdet mellom plan, samfunn og marked samt planlegging 
som et effektivt og demokratisk styringsredskap. 

Hege Hofstad er seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 
og førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hennes 
forskning dreier seg særlig om styringsutfordringer på lokalt nivå, ikke minst 
hvordan planlegging brukes som koordineringsredskap. Videre har hun en interesse 
for styrings utfordringen som ligger i å implementere såkalte ”wicked problems”, 
komplekse tverrgående felt som bærekraftig utvikling og folkehelse. 



Svein Arne Skuggen Hoff er fylkesdirektør for Plan og samfunn i Sogn og Fjordane 
fylkeskommune. Han er utdanna ingeniør med tilleggsutdanning innan miljøfag, 
samfunnsplanlegging og leiing og har brei erfaring frå kommunalt og nasjonalt nivå 
knytt til planlegging, folkehelse, miljø- og ressursforvaltning. Han er opptatt av at 
lokalt utviklingsarbeid ikkje blir einskildprosjekt, men del av eit langsiktig strategisk 
arbeid for lokalsamfunn og kommunar.

PLENUM 3

Dina von Heimburg har mastergrad i helsevitenskap fra Institutt for sosialt arbeid 
og helsevitenskap ved NTNU. Hun arbeider som folkehelsekoordinator i Innherred 
samkommune, og er for tiden styremedlem og konstituert nestleder i Sunne kom-
muner (WHOs norske nettverk).
 
Ruth Marie Donovan er utdannet sykepleier. Hun har internasjonal mastergrad i 
helsefrem mende arbeid og videreutdanning i sosial markedsføring, helsepsykologi, 
flerkulturell forståelse og implementering av kunnskapsbasert praksis. Donovan er 
medforfatter til boken ”Helsefremmende lokalsamfunn”, jobber som foredrags-
holder og underviser ved flere høgskoler og universiteter. Hun arbeider som 
høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen og som rådgiver for HPH Norge. 

PLENUM 4

Asbjørn Røiseland er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Nordland. Som 
forsker er han særlig opptatt av vilkårene for styring og demokrati i moderne sam-
funn. Hans doktor grads  avhandling handlet om miljørettet helsevern. Han har også 
medvirket i flere andre folkehelse-relaterte studier. Akkurat nå er han involvert i en 
forskningsbasert evaluering av fylkeskommunens rolle innen folkehelse.

Magne Bjørnerud har eget firma innen organisasjon, ledelse og kommunikasjon 
siden 1994. Han er mye brukt som rådgiver og prosessleder i mange større 
offentlige utviklings prosjekter. Han var redaktør i Hamar Arbeiderblad 1980-1994 
og organisasjons- og kommunikasjons direktør i Eidsiva Energi fra 2000 til 2005. 



PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
PÅMELDING
Påmeld via www.folkehelsekonferansen.no. Hvis det ikke er 
mulig, send skjema.

DELTAKERAVGIFT: Redusert deltakeravgift gis til med-
lemmer av Folkehelseforeningen og/eller Sunne kommuner 
med kr 350.- pr. dag. Medlemskap i Folkehelseforeningen 
får man via www.folkehelseforeningen.no eller avkryssing
nedenfor. Kriterier for medlemskap i Sunne Kommuner 
finnes på www.sunnekommuner.no Redusert deltakeravgift 
gis også for heltidsstudenter.

DELTAKELSE BEGGE DAGER  
– PÅMELDINGSFRISTER OG PRISER  
Påmelding innen 15. juli:  kr 3.100,-  
 /studentpris kr 2.500,- 
Påmelding etter 15. juli:  kr 3.700,-/ kr 3.100,- 
Påmelding ved konferansestart:  kr 3.900,-/ kr 3.300,-
(Deltakeravgiften inkluderer fagprogram i løpet av arrange-
mentet, lunsj og pauseservering tirsdag og onsdag). 

DELTAKELSE EN DAG  
– PÅMELDINGSFRISTER OG PRISER  
Påmelding innen 15. juli:  kr 2.050,- 
 /studentpris kr 1.750,- 
Påmelding etter 15. juli:  kr 2.350,-/kr 2.050,- 
Påmelding ved konferansestart:  kr 2.450,-/kr 2.150,-
(Deltakeravgiften inkluderer fagprogram, lunsj og pause- 
servering).

BESPISNING UTENOM DELTAKERAVGIFTEN: 
Festmiddag tirsdag kveld, inkl. aperitiff: kr 720,-. Drikke til 
mat: isvann. Vin/øl, 3 enheter: kr 260,-

OVERNATTING pr/pers/natt: 
Alternativ 1 Radisson Blu Scandinavia Hotel: Enkeltrom 
kr 1.545,- / Dobbeltrom kr 775,-
Alternativ 2 Thon Hotel Europa (ligger vis à vis arrange-
mentshotellet) Enkeltrom kr  995,-/dobbeltrom kr 620,-

KONTAKTINFORMASJON For spørsmål, kontakt:  
Kurs & Kongresservice tlf. 72 42 34 48 / 
epost: post@kursogkongress.no

BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura/bekreftelse.  
Ønskes faktura sendt til annen adresse enn jobbadressen 
vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse 
sendes da til deltakeren og faktura til oppgitt faktura-
adresse.

AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 
15. september kr 400.-. Etter 1. oktober betales full delta-
keravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.

REISE: Kryss av på skjema dersom du ønsker tilsendt 
bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postoppkrav 
senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser: 
BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM.  
Tlf. 73 10 47 17 Fax 73 10 47 01. Kontaktperson: Wenche 
Foss. Epost: wefo@berg-hansen.no

Fortrinnsvis fylles skjema ut på nett: www.folkehelsekonferansen.no
Alternativt sendes påmeldingen i lukket konvolutt til: 

Kurs & Kongresservice ”Folkehelsekonferansen”,  NO-7340 Oppdal
Fax +47 72 42 34 40 

PÅMELDINGSSKJEMA 

Overnatting (fylles kun ut for de som ønsker overnatting)

Bespisning utenom deltakeravgift Bestillingsskjema for fly

Er medlem av 
Folkehelseforeningen 

Enkeltrom 
Dobbeltrom, sammen med ____________________________ Ønsker røykerom

Hele konferansenPåmelding til:

Nettverksmiddag tirsdag Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly

Dagdeltakelse tirsdag 14. oktober

Drikkepakke

Dagdeltakelse onsdag 15. oktober

Etternavn

Ankomstdato Avreisedato

Adresse
Dersom ikke arb.sted/organisasjon, bruk privatadr.

Bemerkning/spesiell diett Fakturaadresse/best.kode (Oppgis alltid dersom faktura skal sendes 
til offentlig etat)

Fornavn

Postnummer/sted 

Epostadresse

Er medlem av 
Sunne kommuner 

Ønsker medlemskap i  
Folkehelseforeningen  
(årsavg. kr 500,-,student/senior kr. 300,-.
faktureres separat)

Er heltidsstudent
Studieinstitusjon:

________________________________

Påmelding til parallelle sesjoner: Tirsdag 14. oktober Sesjon A kl 13.30 - 15.00, sesjon nr.: A _______
       Sesjon B kl 15.30 - 17.00 Sesjonene settes opp senere  
    Onsdag 15. oktober Sesjon C kl 12.30 - 13.45, sesjon nr.: C _______

Tlf.nr.

Hotellalternativ 1
Hotellalternativ 2


