
     

Arbeidsplan 2020 (pr. mars 2020) 
Denne aktivitetsplanen følger inndelingen i forslaget til foreningens strategiske plan for perioden 

2018-2022. Den refererer seg til målformuleringene.  
(Dersom flere personer er nevnt på aktivitetene, er det den første som har ansvaret.)  

Mange aktiviteter går igjen fra år til år. Nye aktiviteter er skrevet i kursiv.  
 
Arbeidsoppgavene i denne planen kan oppsummeres i tre hovedoppgaver: 
 

 Gjennomføre en vellykket folkehelsekonferanse i Trondheim i oktober. 
 Være en tydelig samfunnsaktør. 
 Bygge en sterk og operativ forening. 

 
Mål 1: Folkehelseforeningen skal være et møtested og en brobygger mellom forskere, praktikere, 

næringslivet, de som driver frivillig arbeid og de som utformer politikk innen feltet. 
- Nasjonal folkehelsekonferanse (NFHK) onsdag-fredag 28.-30. oktober 2020 forberedes i 

samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og 
NTNU (?). Det legges opp til for-konferanser onsdag 28. oktober. Ragnhild leder komitéen, 
øvrige FHF-medlemmer er Jorid, Marte, Tina og Johan.   

- Folkehelseforeningen skal motivere for innlegg, abstracts/postere og deltagelse på våre 
årlige konferanser. På Folkehelsekonferansen i 2020 vil vi i samarbeid med Folkehelseinsti-
tuttet og NTNU invitere til å sende inn abstract, tilsvarende 2019-konferansen med konkur-
ranse om beste abstract. Ansvar: Ragnhild. 

- NFHK for høsten 2021 forberedes i: tema bestemmes, arrangør bestemmes, hotell bestilles, 
komite etableres. Ansvar: Ragnhild. 

- Et vårseminar om arbeidshelse samme dag som årsmøtet 17. mars. Ansvar: Axel Wannag og 
Ørn Terje Foss.  

- Vårseminaret 2021 om «Folkehelse og politikk» planlegges. Ansvar: Johan, Lasse, Tina. 
- Den nylig oppstartede seksjonen FHF-Ung for studenter/nye forskere/unge praktikere innen 

folkehelsefeltet følges opp. De får en egen facebook-side, logo og plass på nettsidene. Før 
hvert skole/studieår sendes informasjon til institusjonene. Ansvar: Marte  

- Holde kontakt med Facebook-gruppen. Ansvar: Tina, Marte 
 
Mål 2: Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for folkehelseperspektivet innen 

forskning, utdanning, formidling og forvalting. 
- Nettsidene videreutvikles. Ansvar: Tina 
- Medlemsbrev fra styret 2 ganger i året, evt. i samarbeid med Helserådet. Ansvar: Heidi og 

Johan 
- Delta i den europeiske folkehelseuken i tiden 11.- 15. mai 2020. Opplegg og organisering 

utarbeides. Ansvar: Tina, Ragnhild, Heidi og Lasse. 
- Fortsette utlysing av stipend for mastergrad innen strukturelt folkehelsearbeid. Ansvar: 

Heidi 
- Gjennom abonnement på tidsskriftene Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) og 

European Journal of Public Health (EJPH) formidler Folkehelseforeningen ny forskning innen 
de aktuelle fagområder til medlemmene. FHF er nå vertsorganisasjon for SJPH, som med-
fører administrasjon av inn- og utbetalinger. Sjefsredaktør for SJPH Terje Eikemo, NTNU og 
styreleder Tone Torgersen er fra Norge. Johan er kasserer og varamedlem i styret. Vi må 



holde oss godt orientert om utviklingen for å sikre at vi kan tilby medlemmene abonnement 
på disse tidsskriftene som en av grunnene for å være medlem i Folkehelseforeningen. 

 
Mål 3: Folkehelseforeningen skal være en aktuell samarbeidspartner nasjonalt, og være 

representert med deltakelse på nordiske, europeiske og globale arenaer.  
- Gjennomføre et årlig samarbeidsmøte med de samarbeidende nettverkene: Nettverket for 

miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO), Norsk Nettverk for forskning og utdanning på 
helsefremming (NetHelsefremming), Skadeforebyggende forum og Sunne kommuner. 
Ansvar: Johan og Jorid. 

- Holde god kontakt med Helsedirektoratet og med Folkehelseinstituttet, arrangere møter. 
Ansvar: Jorid og Johan 

- Samarbeide med Norsk Friluftsliv og andre om å fremme felles folkehelsepolitiske innspill og 
å styrke Folkehelseforeningen som et nasjonalt folkehelseforum. Påvirke de politiske 
program som skal utvikles for perioden 2021-25. Ansvar: Jorid, Lasse og Johan 

- Avklare på hvilke arenaer Folkehelseforeningen skal drive lobbyarbeid. Ansvar: Jorid og Lasse  
- Delta i Governing Council i WFHPA, Ansvar: Geir Sverre 
- Styreleder deltar på den nordiske folkehelsekonferansen på Island 23-25.juni. Ansvar: Jorid 
- Folkehelseforeningen skal motivere for innlegg, abstracts/postere og deltagelse på de årlige 

EPH-konferansene (European Public Health – i 2020 er innsendingsfristen 1. mars) og de tre-
årlige WFPHAs konferansene (World Federation of Public Health Associations – den neste er 
i Roma 12.-17.10. 2020, sammen med EPH-konferansen). Ansvar: Johan 

- Styreleder og generalsekretær deltar på årsmøtet til EUPHA (European Public Health 
Association) og på EPH-konferansen i Roma 12.10-17.10.19. Ansvar: Jorid og Johan 

- Møtet med den norske delegasjon på verdenskonferansen i Roma i oktober 2020 
arrangeres. Sende e-post til medlemmene om dato for verdenskonferansen 2020 og dato for 
abstract. Ansvar: Johan 

- Delta i policy committee i WFPHA. Ansvar: Jorid 
 
Organisatoriske målsettinger 
- Styret skal ha minst 6 styremøter i 2020, Ansvar: Jorid og Johan 
- Årsmøtet organiseres 17. mars 2020. Ansvar: Jorid og Johan 
- Forberede aktivitetsplan og budsjett for 2021. Ansvar: Johan 
- Utrede styrking av sekretariatets kapasitet. Ansvar: Johan, Jorid, Lasse. 
- Utarbeide en politisk strategi. Ansvar: Jorid og Lasse 
- Et internt styreseminar arrangeres til høsten/vinteren. Herunder skal styrets virksomhet 

evalueres. Ansvar: Jorid og Johan. 
- Utarbeide Håndbok for generalsekretær og konferanseleder. Ansvar: Johan 
- Utrede hvordan vi kan få til en rasjonell administrering av medlemsarkiv og kontingent-

betaling. Ansvar: Johan 
- Arbeide for å øke medlemstallet, både institusjoner og personlige medlemmer. Ansvar: 

Johan og Jorid og alle andre i styret. 
- Utarbeide brosjyre/vervingsmateriale særlig rettet inn mot studenter i samarbeid med FHF 

Ung. Ansvar: Marte 
- Avklare forholdet til tidsskriftet Helserådet i kontakt med redaktør Anders Smith. Ansvar: 

Arbeidsutvalget 
 

 


