
                                         
Fra Folkehelseforeningen til Digitalt innspillsmøte 11. mai 2021 med 
sivilt samfunn før WHA74 (World Health Assembly) i Geneve 
Norge må fortsette å være en aktiv pådriver i WHO og WHA. 

Det er gledelig at WFA agenda i A74/41 tar opp helse, miljø og klima – et helsefremmende 
miljø. Tema for årets folkehelsekonferanse er Klima og bærekraftig folkehelsearbeid 
https://folkehelsekonferansen.no/program-2021 

1. Bærekraftsmålene må tas bredt opp nå. Alle de 17 målene må på hver sin måte sees 
på som viktig for å fremme helse lokalt, regionalt og globalt  
 

2. Vi oppfordrer WHO/WFA til å utvikle sitt eget lands Folkehelselov inkludert globalt 
samarbeid. 
 

3. Folkehelseforeningen (FHF) er opptatt av at det arbeides med en rettferdig fordeling 
av vaksiner globalt. Se vedlagte brev fra World Federation of Public Health 
Associations og FHF utsendt 2.desember 2020. 
 

4. Det kunne vært ønskelig med et bredere globalt partnerskap for forebygging, 
forberedelse til (beredskap!) og håndtering av helsekriser.   Det var stor sprik i de 
ulike nasjonenes håndtering, og litt nølende global veiledning på håndteringen fra 
WHO mm denne gangen.  Og man trenger bistand og engasjement fra mye mer enn 
helsesektoren alene! 

Helsekriser bør være bredt definert: Epidemier, AMR, naturkatastrofer, klimafølger, 
matforsyning/sultkriser med deres helsefølger, krig, flyktninger, migrasjon og deres 
helse og smitteutfordringer mv.  kan være aktuelt innenfor et felles helse - 
kriseperspektiv. 

5. Det trengs bedre koordinert evne til kartlegging, informasjon, mobilisering, 
organisering, håndtering og finansiering av responsen: Virksomhetene, personellet og 
nødvendig utstyr. 
 

6. Det trengs en bred allianse av WHO, andre FN-organisasjoner som UNICEF, UNDP 
m.fl., World Bank, IMF, ILO, IOM og mer multilaterale initiativ som OECD, EU, 
WEF, G20, GAVI, Global Fund, CEPI, PATH og private som Gates Foundation, Soros 
Foundation, FHF europeiske globale organisasjoner European Public Health 
Association, World Federation of Public Health Association mfl.   

 Norge har stilt seg i spissen for slike initiativ før. Og bør gjøre det igjen.  

7. Vi utfordrer WHO og WFA å drive fram samarbeid mellom landene om hvordan 
stenge landegrensene for å forebygge denne pandemien og senere pandemier som 
vil komme. Det må være løsninger som oppebærer eksport og import av varer og 
tjenester på en slik måte at smittespredning forebygges. 
 

8. Gjenoppta søkelys på arbeidshelsa som en viktig del i folkehelsearbeidet for å følge 
opp Global Strategy on Occupational Health for All 1994, Beijing / WHO Global Plan 
of Action on Workers Health (GPA) og Launching healthy workplaces: a global model 
for action 2007 
 
Lykke til! Med hilsen Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen  

https://folkehelsekonferansen.no/program-2021

