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Nyhetsbrev - Folkehelsearbeid 6/2019 
Dette brevet går til landets fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner, 

og inneholder informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og 

regionalt folkehelsearbeid. Brevet inneholder ingen bestillinger eller oppdrag.  

 

Ny rapport om barnehagers og skoler uteområder 

Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har studert 

hvordan uteområdene i norske skoler og barnehager kan bidra til å stimulere 

til at barn er aktive og skape trivsel. Det har resultert i oppdaterte tall om 

uteområdenes innhold og størrelse. Rapporten er gjennomført på oppdrag 

fra Helsedirektoratet. Utdanningsdirektoratet har vært samarbeidspartner.  

Kontaktperson: Heidi Fadum, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse. E-post: 

hum@helsedir.no 

Skolefruktordningen – enkel tilgang på frukt/grønt i 

skolehverdagen 
Abonnementsordningen Skolefrukt gjør det enklere å oppfylle anbefalingen i Nasjonal faglig 

retningslinje for mat og måltider i skolen: «Elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til 

grønnsaker, frukt eller bær daglig"… Skolefrukt kan bestilles for hele skoleuken eller for færre dager. 

Myndighetene subsidierer Skolefrukt med kr 1,50 pr stk frukt/grønt slik at prisen er kr 3,20 pr stk. Det 

kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som betales av 

kommune, skole, FAU eller andre. Sjekk 

oppslutningen her. 

Skolefrukt har filmet  på noen skoler rundt om i 

landet hvor ordningen fungerer meget bra. Dette 

for å gi inspirasjon og ideer til andre skoler når 

det gjelder administrasjon og organisering av 

Skolefrukt. 

Kontaktperson: prosjektleder Tore Angelsen, e-

post: tore.angelsen@frukt.no  

 

 

https://www.nmbu.no/download/file/fid/40480
mailto:hum@helsedir.no
http://skolefruktsys.no/VisAbonnenterGrafisk.aspx
https://skolefrukt.no/hva-er-skolefrukt/videoer/
mailto:tore.angelsen@frukt.no
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BASIS - e-læring om fallforebyggende trening 
Blant hjemmeboende eldre er spesifikk fallforebyggende trening det enkelttiltaket som er effektivest 

forebygger fall. Helsedirektoratet har nå lansert e-læringsprogrammet BASIS der personer som 

jobber på treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner for eldre f.eks. sykehjem og 

omsorgsboliger, kan lære om denne typen trening. BASIS inneholder 

en kombinasjon av fakta, animasjoner, intervjuer, filmer og spørsmål. 

Med e-læringen følger en øvelsesbank med nærmere hundre 

oppvarmings-, balanse- og styrkeøvelser tilpasset ulike funksjonsnivå. 

Kurset er gratis, den siste måneden har 250 tatt kurset. Del gjerne 

hvordan flere kan lære mer om fallforebyggende trening. Se en kort 

teaser om BASIS her eller gå inn på www.basis-fallforebygging.no  

Det vil i 2020 arbeides med å bekjentgjøre BASIS. Ta gjerne kontakt 

dersom du kjenner til noen aktuelle møteplasser eller arenaer der det 

er aktuelt å presentere BASIS.   

Kontaktperson: Olov Belander, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse.  

E-post: olb@helsedir.no 

 

Fokus på mat- og drikketilbud i arbeidslivet i 2020? 
Arbeidslivet når store deler av den voksne befolkningen. Flertallet spiser minst ett måltid i løpet av   
arbeidsdagen, en viktig del av kostholdet. I forhold til Helsedirektoratets kostråd og anbefalinger 
spiser vi for lite grønnsaker, frukt, bær, grove kornvarer og fisk. Vi får også i oss for mye mettet fett, 
sukker og salt og for lite kostfiber. Mye helse kan «vinnes» dersom disse svakhetene rettes opp. 
Tilrettelegging for gode måltider og valg på arbeidsplassen – og for de som må spise "på farten" i 
arbeidstiden, er derfor positivt for ansattes trivsel og helse, virksomheten og samfunnet. 

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2017-21) har flere tiltak for å fremme 

sunne tilbud på arbeidsplassen. Kartlegginger og erfaring har avdekket behov for verktøy og 

kompetanse om mat og helse i arbeidslivet. På helsedirektortatet.no kan arbeidsgivere og andre 

interesserte finne “Nasjonale anbefalinger for mat- og drikketilbud i arbeidslivet” med støttemateriell. 

Kontaktperson: Hanne Kristin Larsen, Helsedirektoratet, avd. folkesykdommer.  

E-post: Hanne.Kristin.Larsen@helsedir.no  

 

Bilde fra animasjon i BASIS.  

https://www.basis-fallforebygging.no/wp-content/uploads/2019/11/BASIS_teaser.mp4
http://www.basis-fallforebygging.no/
mailto:olb@helsedir.no
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnsgevinster-av-a-folge-helsedirektoratets-kostrad/Samfunnsgevinster%20av%20å%20følge%20Helsedirektoratets%20kostråd.pdf/_/attachment/inline/aedaf6ba-fa35-4fcf-9e86-cb936ca6ccb4:f43531d1bb8588d090ee55b5d46ddeb4b2da6b23/Samfunnsgevinster%20av%20å%20følge%20Helsedirektoratets%20kostråd.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-handlingsplan-for-bedre-kosthold-20172021/id2541870/
http://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/matbransje-serveringsmarked-og-arbeidsliv/arbeidslivet-mat-og-drikketilbud-i-trad-med-kostradene
mailto:Hanne.Kristin.Larsen@helsedir.no
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Sluttevaluering av Nærmiljøprosjektet 

Nærmiljøet – dei næraste omgivnadene – er noko av det som tel mest for at folk skal trivast og ha 

god helse. Dei siste tre åra har 41 norske kommunar  - gjennom innbyggarmedverknad - prøvd å 

finne ut kva faktorar som påverkar trivsel og livskvalitet, og kva tiltak som kan bidra til å fremje 

folkehelsa. Forskarar ved Høgskulen i Volda har evaluert Nærmiljøprosjektet, og dei viktigaste funna 

er at tryggleik, trivsel, tillit og tilgjenge er sentrale påverknadsfaktorar for helsa, slik folk sjølve ser det. 

Elles viser evalueringa at folkehelse må få ein meir sentral plass i strategi- og planarbeid og daglege 

avgjerder i kommunane, og at innbyggarane må spørjast til råds og vere med å forme det samfunnet 

dei skal leve og bu i. 

Rapporten finnes i både hovedrapport og kortversjon.   

Kontaktpersoner: Randi Bergem, Høgskulen i Volda. E-post: Randi.Bergem@hivolda.no.  

I Helsedirektoratet, Rolf Hansen, avd. miljø og helse. E-post: Rolf.Hansen@helsedir.no.  

Ansvarlig vertskap e-læring – et kurs for skjenkenæringen 
Ansvarlig vertskap er et ledd i arbeidet med ansvarlig alkoholhåndtering (AAH).   

Ansvarlig Vertskap er et kurs hvor deltakerne får kunnskap om alkoholloven og hvordan en kan 

minimere risiko i situasjoner der det skjenkes alkohol. Det er utviklet et forenklet e-læringskurs som 

over 7000 personer har gjennomført. Det ligger et potensial i hvordan kommunene kan bruke e-

læringskurset. Noen kommuner stiller krav, for eksempel i sine alkoholpolitiske retningslinjer, om 

fullført e-læringskurs for alle som skal skjenke alkohol, fra ansatte på skjenkesteder til frivillige på 

festivaler. Tilbakemeldingene fra skjenkebransjen på kurset ar vært entydig positive.  

 «Ansvarlig vertskap e-læring» er utviklet av KoRus-Øst på oppdrag fra Helsedirektoratet. Ansatte i 

kommunene som arbeider med alkohollovspørsmål tilbys fri tilgang til e-læringsprogrammet AVe.  

Kontaktpersoner: Erlend Bø, Helsedirektoratet, avd. levekår. E-post: erlend.bo@helsedir.no og  

Helge Bjørnsen, KoRus-Øst, helge.r.bjornsen@sykehuset-innlandet.no  

Frivillighet i kommunene  
Mesteparten av det frivillige arbeidet i Norge utføres lokalt. Hva sier forskningen om samarbeidet 

mellom frivilligheten og kommunene? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har 

oppsummert hva deres forskning viser om 

dette samarbeidet. Blant temaene som dekkes 

i brosjyren er de ulike formene for samarbeid, 

omfanget av samarbeidet på ulike felter, samt 

barrierene mot mer samhandling mellom 

kommuner og frivillighet. Les mer på 

samfunnsforskning.no.  
Illustrasjon: Samfunnsforskning.no  

https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/bitstream/handle/11250/2617619/Rapport%20nr%2095%20N%c3%a6rmilj%c3%b8%20.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2632209
mailto:Randi.Bergem@hivolda.no
mailto:Rolf.Hansen@helsedir.no
https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/client/default.aspx?CAID=331399&ReturnUrl=%2fclient%2fdefault.aspx%3fCAID%3d331399%26ChangedCourse%3dtrue&ChangedCourse=true
mailto:erlend.bo@helsedir.no
mailto:helge.r.bjornsen@sykehuset-innlandet.no
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/hovedfunn/frivillighet-i-kommunene/frivillighet-i-kommunene.html?utm_source=ISF+Nyhetsbrev&utm_campaign=457fb5fefe-EMAIL_CAMPAIGN_NYHETSBREV_DES_2019&utm_medium=email&utm_term=0_25764c74c2-457fb5fefe-81340307
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Endring i barneloven § 35 om felles foreldreansvar fra 1. januar 2020 
- foreldre som får barn utenfor samliv får automatisk foreldreansvaret sammen  

Helsepersonell bør være kjent med lovendringen slik at de kan informere berørte kommende eller 

eksisterende foreldre, og påse at de ikke benytter utdaterte skjemaer Q-0199 B Utgitt av Barne- og 

likestillingsdepartementet 2006  

En ny regel i barneloven om felles foreldreansvar trer i kraft fra 1. januar 2020. For barn født før 2020 

har mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets 

fødsel. Barnelovens utgangspunkt vil etter endringene være felles foreldreansvar, også for foreldre 

som ikke har vært gift eller bodd sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til 

Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene. Dersom faren likevel ønsker 

foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering 

av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme 

fristen. 

Les mer om endringen på Barne- og familiedepartementets nettsider 

Kontaktperson: Hege-Maria Aas, Helsedirektoratet, avd. barne- og ungdomshelse.  

E-post: Hege-Maria.Aas@Helsedir.no 

Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling 

– nettressurser mv. 
KS har samlet nyttig informasjon som viser KS´s og 

kommunesektorens arbeid med bærekraftig utvikling. Her 

kan du bl.a. lese om kommuner og fylkeskommuner som 

har vært tidlig ute med å implementere bærekraftsmålene i 

egen organisasjon. 

WHO Euro har også gode sider om bærekraftsmålene. Her finnes både nyheter, publikasjoner og 

verktøy.  

5. desember avholdt Folkhälsomyndigheten og SKR (tilsvarende KS) i Sverige et seminar om 

hvordan bærekraftsmålene (Agenda 2030) kan fungere som en brekkstang i arbeidet med utjevning 

av sosiale helseforskjeller. Presentasjoner og opptak av seminaret er tilgjengelig på 

folkhälsomyndighetens hjemmeside.  

Utjevning av sosiale helseforskjeller - policy briefs  
Rapporten "Policy briefs to increase equality in health" er skrevet som del av prosjektet Equal Health 

– Prerequisite at National Level i regi av Nordens velferdssenter. Rapporten inneholder tre policy 

briefs om intervensjoner som kan bidra til å øke likhet i helse i befolkningen. Samtlige rapporter fra 

prosjektet er fortløpende lagt ut på sidene til Nordens velferdssenter, og er tidligere omtalt i 

nyhetsbrevene. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-foreldreansvar-for-alle--ny-bestemmelse-i-barneloven/id2668943/
mailto:Hege-Maria.Aas@Helsedir.no
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/barekraft/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/sustainable-development-goals
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/dokumentation/jamlikhet-i-halsa-med-agenda-2030-som-havstang/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen
https://nordicwelfare.org/projekt/jamlik-halsa-i-norden-forutsattningar-pa-nationell-niva/
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Ny rapport fra WHO: Healthy, prosperous lives for all: The European Health 

Equity Status Report 2019 
"This WHO European report on healthy, prosperous lives for all is above all a valuable tool to inform 

debates, inspire action and strengthen alliances for health equity within and across countries of the 

WHO European Region". (Fra forordet.) 

Rapporten tar for seg hvorfor reduksjon av sosiale ulikheter i helse er viktig for at alle skal oppleve 

god helse og livskvalitet. I rapporten identifiseres fem viktige betingelser for å skape og opprettholde 

god helse og gode liv: anstendige levekår, inntektssikring, passende arbeid/gode arbeidsforhold, 

sosial støtte og tilgjengelige helsetjenester med god kvalitet. Se rapporten og nærmere omtale hos 

WHO Euro.  

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid har kommet 

i ny drakt 
Modellen er en metode for å drive systematisk og kunnskapsbasert 

folkehelsearbeid i kommunene slik folkehelseloven krever. Den er 

utarbeidet av Trøndelag fylkeskommune og NTNU. Modellen tar 

utgangspunkt i kommunenes samfunnsoppdrag: Å legge til rette for 

trygge og sunne lokalsamfunn der innbyggernes grunnleggende behov 

blir ivaretatt. Les mer om den nye utgaven av Trøndelagsmodellen på 

Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside.  

Medvirkning og demokratiutvikling – alle kommuner 

og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd 
Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trer i kraft høsten 2019, fra og med det konstituerende 

møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget, ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Fra 

samme tidspunkt trer også ny forskrift om medvirkning i kraft. Se mer på Regjeringen.no, her finner 

du også lenke til veileder for ungdomsråd og til ny forskrift om medvirkning.  

Ny fagfellevurdert artikkel om barnefattigdom  
Ivar Frønes, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge og professor i sosiologi, 

har skrevet en fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den. Fra 

sammendraget: "Barnefattigdom må forstås som langt mer enn at barn lever i familier med under  

60 % av medianinntekten, som er fattigdomsdefinisjonen som dominerer debatten i Norge. Problemet 

med en ren økonomisk forståelse er ikke bare at det norske velstandsnivået medfører at grensen for 

relativ fattigdom er høyere enn i andre land, men at dette perspektivet ikke griper hva moderne 

barnefattigdom dreier seg om. Barns utvikling hviler på samspillet mellom mange faktorer, 

barnefattigdom handler om en barndom hvor samspillet stenger for utviklingen i stedet for å støtte 

den". På forebygging.no kan du lese hele artikkelen.  

Håndbok og kurs i aldersvennlig stedsutvikling 
Norske arkitekters landsforbund (NAL) har laget Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling på oppdrag 

fra Helsedirektoratet. Håndboken skal gi nyttige råd og praktiske tips til kommunene i arbeidet med å 

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019?fbclid=IwAR3GIYguPZ-BvGwvgcQXQpe1pYBSBUSkcM1RY7AMz_9rIOG92Np_G1eLHRU
https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/trondelagsmodellen-for-folkehelsearbeid-i-ny-drakt/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/ungdomsrad/id2425384/
http://www.forebygging.no/Artikler/2019/Barnefattigdom-er-utviklingsfattigdom/
https://www.arkitektur.no/handbok-i-aldersvennlig-stedsutvikling
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skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. Håndboken sendes på nyåret ut til alle kommuner, 

fylkeskommuner og fylkesmenn.  

Det er også utviklet et kurs i aldersvennlig stedsutvikling rettet mot kommunale planleggere, 

folkehelsekoordinatorer, øvrig administrasjon og politikere i kommunen. Kurset gjennomgår og 

drøfter sentrale temaer i håndboken, og går dypere inn i noen utvalgte eksempler. Kurset består av to 

deler, en teoridel og et verksted hvor man deltar aktivt med egne erfaringer og lokale 

problemstillinger.  

Kurset vil bli gjennomført første gang i Oslo, 23. januar 2020. Det er mulig å følge kurset i sin helhet 

på direktestrømming. Det er også mulig å bestille kurset hjem til din egen kommune. Ta kontakt for 

mer informasjon. Meld deg på kurset 

Kontaktperson: Alf Waage, Norske Arkitekters landsforbund, e-post: alw@arkitektur.no  

Tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" 

2020 
Det er bevilget midler til tilskuddordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet» 

også for 2020, og den vil om kort tid kunngjøres på Helsedirektoratets hjemmeside  Vi vil sende 

informasjon når dette er gjort, til kommunene, fylkeskommuner og fylkesmenn. Søknadsfrist vil også 

fremgå der.  

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, 

sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, 

passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre. 

Følgende kan søke tilskudd fra ordningen: kommuner, fylkeskommuner, interkommunale bedrifter, 

frivillige/ideelle stiftelser og organisasjoner. Regelverket vil inneholde mer informasjon om 

ordningen.  

Kontaktpersoner: Christina Hildonen og Ellinor Sundseth, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse.  

E-post: christina.hildonen@helsedir.no og ellinor.sundseth@helsedir.no. 

Tilskuddsmidler til styrking og utvikling av helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten for 2020  
Tilskuddsordningen for styrking og utvikling av helsestasjon- og skolehelsetjenesten lyses ut i uke 

51, med søknadsfrist 20. januar. Beløpet som skal fordeles i 2020 er på 422,1 mill. kroner, hvorav 

minimum 40 mill. er øremerket til jordmorårsverk. Målet for ordningen er å styrke og utvikle 

kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Vurderingskriteriene i tilskuddsregelverket er 

forenklet og søknadsskjemaet i Altinn er endret og tilpasset vurderingskriteriene. Nærmere 

informasjon om søknad finnes på tilskuddets nettside. 

Ved kommunesammenslåing fra 1. januar 2020 skal søknaden sendes fra ny kommunes pålogging 

og organisasjonsnummer i Altinn. Helsedirektoratet har utformet et skriv med praktiske råd vedr. 

søknad og rapportering på tilskuddsmidler for kommuner som skal sammenslås.  

Kontaktpersoner: Siv-Lise Bendixen Stærk og Janne Oftedal, Helsedirektoratet, avd. barne- og 

ungdomshelse. E-post: sivlise.staerk@helsedir.no og janne.oftedal@helsedir.no.  

https://kurs.arkitektur.no/1259161
mailto:alw@arkitektur.no
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd
mailto:christina.hildonen@helsedir.no
mailto:ellinor.sundseth@helsedir.no
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-og-utvikling-av-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-og-utvikling-av-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/Kommunereform%20-%20konsekvenser%20for%20kommuner%20som%20tilskuddsmottakere%20fra%20Helsedirektoratet%20-%20brev%20til%20kommunene.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-og-utvikling-av-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/Kommunereform%20-%20konsekvenser%20for%20kommuner%20som%20tilskuddsmottakere%20fra%20Helsedirektoratet%20-%20brev%20til%20kommunene.pdf
mailto:sivlise.staerk@helsedir.no
mailto:janne.oftedal@helsedir.no
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Bruk og tilrettelegging av urban natur 
Norsk institutt for naturforskning har utført en systematisert 

undersøkelse av foreliggende kunnskap på feltet bruk og 

tilrettelegging av urbane grøntområder. Studien legger til grunn at 

bruk og tilstedeværelse av natur i byen er et gode for befolkningen, 

og bidrar til god helse, velferd og trivsel. Hva vet vi om 

sammenhengen mellom utforming av urbane grøntområder og 

bruken av dem? Hva må myndigheter og andre tenke på når de 

planlegger og tilrettelegger for økt bruk av grøntområder for en 

voksende og sammensatt bybefolkning? 106 vitenskapelige 

artikler som på ulike vis belyser disse spørsmålene, og som 

spesifikt omhandler bruk av urbane grøntområder, eller faktorer 

som påvirker bruk, er blitt analysert. 

Kunnskapssyntesen finnes på Norsk institutt for 

naturforsknings hjemmeside. 

 

KONFERANSER, KURS OG SEMINARER 

Bli en bedre brobygger! – Fortsatt noen plasser igjen! Utsatt frist. 

Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling 
Tid og sted: 9. og 10. januar 2020, Scandic Ishavshotel, Tromsø 

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro 

mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene? 

Helsedirektoratet, KS og Sunne kommuner inviterer til et todagers kurs (lunsj til lunsj) som skal 

utvikle og styrke ulike kompetanser for å lykkes med samarbeid både innad i kommunen og i 

lokalsamfunnet for øvrig. 

Kurset er for ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer o.l. ansatt i kommuner og 

fylkeskommuner som ønsker å styrke sin kompetanse i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig 

samfunnsutvikling. Det anbefales at hver kommune er representert med minst to deltakere for å øke 

utbyttet av gruppearbeid og refleksjoner over praksis i kommunen.  

Påmelding forutsetter deltagelse begge dager. 

Gå til Helsedirektoratets nettside eller Sunne kommuner for å lese mer om kurset og melde deg på! 

Kurset er gratis, med deltakerne må selv bestille og betale reise og opphold. 

Seminar om statistikk og "harde data" i folkehelsearbeidet 
Tid og sted: 17. januar 2020 kl. 10.00 - 15.00, Høyres hus, Oslo. 

"Vi drukner i statistikk, men tørster etter kunnskap" 

KS i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 

ønsker velkommen til seminar om Statistikk og «harde data» i folkehelsearbeidet.  

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2623826
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2623826
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/bli-en-bedre-brobygger-tverrsektorielt-samarbeid-for-helsevennlig-samfunnsutvikling-tromso
http://sunnekommuner.no/nyheter/bli-en-bedre-brobygger
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Målgruppen er først og fremst fagfolk, ledere og politikere fra kommunene. Seminaret er gratis, men 

det er bindende påmelding (dvs. at avmelding må skje skriftlig). Påmelding kan gjøres via lenken 

nedenunder. Her ligger også programmet.   

Meld deg på seminaret 

Konferanse for kommunene i Oslo 17. mars 

2020 - barn som pårørende  
Hvordan kan vi unngå at barna blir glemt når familiesituasjonen 

er preget av alvorlig sykdom eller avhengighet? Hvilken 

kunnskap og kompetanse må vi ha og hvordan kan vi få på 

plass gode rutiner og systemer for å ivareta barna? Hvordan 

kan vi få til at arbeid med barn som pårørende blir en naturlig 

del av helsehjelpen til den voksne pasienten? 

Helsedirektoratet og Det nasjonale kompetansenettverket 

BarnsBeste inviterer til konferanse om barn som pårørende i 

Oslo 17. mars 2020. Konferansen er gratis. Målgruppen er ledere og ansatte i helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, hjemmetjenester, psykiske helsetjenester og rustjenester, akutte døgnenheter, 

lindrende enheter. Vi presenterer blant annet et nytt e-læringskurs om barn som pårørende. 

Program og påmelding. 

Illustrasjon fra e-læringen 

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/48093
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nytt-e-laeringskurs-om-barn-som-er-parorende
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/barn-som-parorende#maalgruppe
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Divisjon folkehelse og forebygging  

ønsker alle en riktig god jul! 

 

 

Foto: Rakel Jonassen 
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NYTTIGE LENKER – FOLKEHELSEARBEID 
 

 

 

• Helsedirektoratet: 
Folkehelse og forebygging: https://helsedirektoratet.no/folkehelse  
Folkehelsearbeid i kommunen: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-
kommunen  
Veivisere i lokale folkehelsetiltak: https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-
folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen   
Søke om tilskudd: https://helsedirektoratet.no/tilskudd  

 

• Folkehelseinstituttet:  
Folkehelseprofiler og kommunehelse statistikkbank: 
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler  
http://khs.fhi.no/webview/  
Diverse - lokalt folkehelsearbeid: 
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/folkehelsearbeid-i-kommunen  

• Helse- og omsorgsdepartementet:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse.html?id=10877  
 

• Helsebiblioteket – samfunnsmedisin og folkehelsearbeid: 
http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/metoder-i-folkehelsearbeidet  

• Kommunetorget: http://kommunetorget.no/   

• KS - Verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid: http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-
velferd/folkehelse/verktoykasse-folkehelse/ 

• Sunne kommuner: http://sunnekommuner.no/  
 

• Skadeforebyggende forum: http://skafor.org/ 
 

• Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid: http://nemfo.no/ 

 

 

 

 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse
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https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen
https://helsedirektoratet.no/tilskudd
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/folkehelsearbeid-i-kommunen
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse.html?id=10877
http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/metoder-i-folkehelsearbeidet
http://kommunetorget.no/
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/folkehelse/verktoykasse-folkehelse/
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/folkehelse/verktoykasse-folkehelse/
http://sunnekommuner.no/
http://skafor.org/
http://nemfo.no/

