
                                          

 

STRATEGISK PLAN 2013 – 2017 

 

 
1. INNLEDNING 

 

Folkehelseforeningen (NOPHA) ble etablert i 1998. Foreningen arbeider tverrfaglig for en økt 

forståelse og interesse for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og 

praksis innen folkehelsearbeid.  

 

Med folkehelsearbeid menes “samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme 

folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og 

grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og 

situasjon.” (Folkehelseloven, NOU 1998:18: Det er bruk for alle, Stortingsmelding nr. 16 

(2002-2003): Resept for et sunnere Norge og Stortingsmelding om folkehelse 2013.)  

 

Folkehelseforeningen (NOPHA) er medlem av European Public Health Association (EUPHA) og 

World Federation of Public Health Associations (WFPHA).  

 

Foreningen er åpen for personer, organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har interesse for 

forskning og utvikling innenfor helsefremmende arbeid, forebygging, behandling og rehabilitering 

(Folkehelseforeningens vedtekter § 3).  

 

2. DAGENS SITUASJON/PROBLEMBESKRIVELSE  

 

I et samfunn som blant annet preges av individualisering og medikalisering, er det et stort behov 

for pådrivere i folkehelsearbeidet.  

 

Som følge av reformer og tilhørende lovendringer er folkehelsearbeidet (i teorien) styrket, og 

ansvaret er flyttet nedover til den enkelte kommune.  

 

Det foregår en stadig større erkjennelse av behovet for å bygge bro mellom forskning, 

politikkutforming og praksis. Forskning bør i sterkere grad brukes som grunnlag for 

politikkutforming og praksis, samtidig som politikkutforming og praksis også bør sette agendaen 

for forskningen.  

 

Samarbeidet mellom aktørene innen feltet må styrkes for å sette folkehelse på den politiske 

dagsorden. 

 

 



3. VISJON  

Folkehelseforeningen skal bidra til å bedre folks helse, miljø og livskvalitet, lokalt, nasjonalt og 

globalt.  Foreningen skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, blant annet ved 

å rette oppmerksomhet mot sosiale helseforskjeller, befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og forebygging av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

 

 

4. MÅL OG DELMÅL 

 

 
 

4.1. Folkehelseforeningen skal være et møtested og en brobygger mellom forskere, praktikere, de 

som utformer politikk og de som driver frivillig arbeid innen feltet ved å:  

 Formidle fagkunnskap og utvikle nettverk. 

 Arrangere en nasjonal konferanse årlig. Komite dannes innen 1. mars året 

før.   Konferansen bør gi overskudd.  

 Arrangere 1-2 dagsseminarer over utvalgte tema hvert år.  

 Folkehelseforeningen skal motivere for innlegg, abstracts/postere og deltagelse på årlige 

EUPHA konferanser og WFPHAs årlige møter og konferanser (hvert tredje år).  

 Faggrupper på deltema på folkehelseområdet etableres etter behov.  

 

 

4.2. Folkehelseforeningen skal bidra til økt forståelse lokalt, nasjonalt og globalt for 

folkehelseperspektivet innen forskning, utdanning, formidling og forvaltning ved å: 

 Være synlig i media 1-2 ganger per år  

 Bidra til at folkehelsearbeidet på lokalplanet effektiviseres.  

 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.  

 Bidra til å spre gode eksempler på konkret folkehelsearbeid i kommunene 

1.Folkehelseforeningen skal 
være et møtested og en 

brobygger mellom forskere, 
praktikere, de som utformer 

politikk og de som driver 
frivillig arbeid innen feltet  

 2.Folkehelseforeningen 
skal bidra til økt 
forståelse lokalt, 

nasjonalt og globalt for 
folkehelseperspektivet 

innen forskning, 
utdanning, formidling og 

forvaltning  

3. Folkehelseforeningen 
skal, i samarbeid med 

andre organisasjoner og 
institusjoner innen 

folkehelsefeltet, være 
en drivkraft for å sette 

folkehelse på den 
politiske dagsorden 



 Ta initiativ overfor relevante aktører for å få utviklet “Common baseline” for norske 

folkehelseutdanninger i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og andre relevante 

universiteter og høgskoler f.eks.: Nasjonalt nettverk for helsefremming.  

 Fokus på levekår for barn og unge i barnehage, skole og fritid for å påvirke 

Kunnskapsdepartementet, fagforeninger og frivillige organisasjoner for inkludering og 

deltakelse.  

 Påvirke staten til å kurse direktører og avdelingsledere i de statlige helseforetakene i 

folkehelse.  

 Translation of knowledge to action – Fra kunnskap til handling. Påvirke til mer 

tiltaksforskning i folkehelse i samarbeid med NOPHA’s medlemmer av forskere som 

veiledere for praktikere.  

 Samarbeide med African Federation of Public Health Associations (AFPHA) om 

samarbeidsforskning med Norge med finansiering fra NORAD 

 Utforme standard for folkehelseinterveneringer 

 Vurdere å arrangere WFPHA’s 60 års jubileumskonferanse 2017 i Norge f.eks.: med 

tittel: Global health in foreign and domestic development policy 

 

4.3. Folkehelseforeningen skal, i samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner innen 

folkehelsefeltet, være en drivkraft for å sette folkehelse på den politiske dagsorden.  

 Bidra i politikkutforming på folkehelseområdet 

 Ta initiativ til samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner innen 

folkehelsefeltet for å sette folkehelsearbeid på den politiske dagsorden  

 

 

Hver høst lages en aktivitetsplan for neste år som identifiserer det/de hovedtema som 

Folkehelseforeningen vil arbeide med. I denne presiseres virkemidler det skal arbeides med for å 

oppnå delmålene. Her vil det også bli tatt opp organisatoriske forhold som medlemsmasse, 

hjemmeside og lignende. Oppgaver innen styret fordeles mellom styrets medlemmer og knyttes særlig 

opp mot årets tema. Når det gjelder hastesaker vil foreningen kunne nedsette ad hoc grupper. Et fast 

sekretariat er etablert og skal videreutvikles. 
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