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Aktivitetsplan 2019 (pr. 19.3.19) 
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.) 
 
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) for tirsdag og onsdag 15.-16. oktober 2019 

forberedes i samarbeid med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og NGOs på mental 
helse. De nordiske foreningene vil bli orientert og invitert, også med stand. Det legges opp til 
prekonferanser mandag 14. oktober. Ragnhild leder komitéen, øvrige NOPHA-medlemmer 
er Jorid, Marte, Tina og Johan.   

- Folkehelseforeningen skal motivere for innlegg, abstracts/postere og deltagelse på våre årlige 
konferanser, På Folkehelsekonferansen i 2019 vil vi invitere til å sende inn abstract, 
tilsvarende som på 2017- konferansen med konkurranse om beste abstract. Ansvar: Johan. 

- NFHK for høsten 2020 forberedes: tema bestemmes, arrangør bestemmes, hotell bestilles, 
komite etableres. Ansvar: Ragnhild. 

- Et vårseminar samme dag som årsmøtet 13. mars. Ansvar: Lars Lien. Vårseminaret 2020 om 
arbeidshelse planlegges. Ansvar: Axel og Ørn Terje Foss 

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

- Folkehelsehub for studenter/nye forskere/unge praktikere innen folkehelsefeltet til høsten. 
Ansvar: Marte og Tina  

- NOPHAnxt kan utvikles for alle nye studenter ved relevante uni/høyskoler. Ansvar: Anders 
- Holde kontakt med Facebook-gruppen. Ansvar: Heidi 
- Påvirke de politiske program som utarbeides av de politiske partiene. Ansvar: Jorid 
- Engasjere arbeidsgruppen for folkehelsepolitikk. Ansvar: Jorid 
- Påvirke innholdet i Folkehelsemeldingen under den videre behandling. Ansvar: Jorid 
 
Mål 2: Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for folkehelseperspektivet innen 

forskning, utdanning, formidling og forvalting. 
 Temaet forskningsformidling tas opp. Hva er behovet? Åpen dag/dagskonferanse for temaet? 

Hvordan få universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter til å bli bedre på å formidle 
forskningsresultater innen folkehelse til allmennheten, praktikere og politikere?  Ansvar: 
Johan, Ragnhild og Heidi. 

- Medlemsbrev fra styret 2 ganger i året, evt. i samarbeid med Helserådet. Ansvar: Heidi og 
Johan 

- Etablere et stipend for en masterstudent for å skrive en 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. 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. NOPHA er nå vertsorganisasjon for SJPH, som 
medfører 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. 

 



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) og Sunne kommuner. Ansvar: Johan og Jorid. 

- Etablere en samarbeidsavtale med Skadeforebyggende forum. Ansvar: Johan og Jorid 
- Samarbeide med Norsk Friluftsliv, og andre om å fremme felles folkehelsepolitiske innspill 

og for å få etablert et nasjonalt folkehelseforum. Ansvar: Jorid og Johan 
- Delta i Governing Council i WFHPA, Ansvar: Geir Sverre 
- Folkehelseforeningen skal motivere for innlegg, abstracts/postere og deltagelse på de årlige 

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

- Styreleder, generalsekretær og evt. en NOPHAnext deltar på årsmøtet til EUPHA (European 
Public Health Association) og på EPH-konferansen i Marseille 20.11-23.11.19. Ansvar: Jorid 
og Johan 

- Møtet med den norske delegasjon på EPH-konferansen i Marseille i november 2019 
arrangeres. Sende e-post til medlemmene om dato for EPH-konferansen 2019 og dato for 
abstract. Ansvar: Johan 

- Delta i policy committee i WFPHA. Ansvar: Jorid 
- Bidra med revidering av strategiplanene i EUPHA. Ansvar: Jorid 
- Delta i European Public Health Week, organisert av EUPHA, på tirsdagen 14 mai på temaet 

«Healthy Environment». Ansvar: Jorid og Johan 
 
Organisatoriske målsettinger 
- Styret skal ha minst 6 styremøter i 2019, Ansvar: Jorid og Johan 
- Årsmøtet organiseres 13. mars 2019. Ansvar: Jorid og Johan 
- Utvikle en kommunikasjonsstrategi/-plan, herunder: 1) bruk av sosiale medier og evt. 

brosjyrer; 2) hva slags og hvor mange møteplasser NOPHA skal satse på å legge opp til; 3) 
nettsidene og logo oppdateres, 4) få til strømming fra våre møter med god kvalitet. Ansvar: 
Anne Lise, Marte, Tina. 

- Forberede aktivitetsplan og budsjett for 2020. Ansvar: Johan 
- Et internt styreseminar arrangeres til høsten/vinteren. Herunder skal styrets virksomhet 

evalueres. Ansvar: Jorid og Johan. 
- Registrere Folkehelseforeningen i Frivillighetsregisteret. Undersøke om momskompensasjon, 

grasrotandelen, Gjensidigestiftelsen. Ansvar: 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. 
- Avklare forholdet til tidsskriftet Helserådet i kontakt med redaktør Anders Smith. Ansvar: 

Arbeidsutvalget 
 

 


