
 

 

 

FOLKEHELSESAMLING 
TIRSDAG  10. januar 2012 , kl. 11.30 – 15.30 

Sted: Samfunnshuset i Moss  
 
Bakgrunn: Ved ny folkehelselov fra 2012 får kommunene et forsterket krav om å bruke alle 

sine sektorer for å fremme folkehelsen. Kommunen skal fastsette mål og strategier for 
folkehelsearbeidet, ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og ha et tydelig bilde 
av hva som er de lokale helseutfordringer slik at fokus rettes mot  tiltak som gir best effekt.  
Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre helseopplysninger tilgjengelig og 
understøtte kommunene. 
 
Hensikt:  Samlingen skal fokusere på folkehelseutfordringene generelt og  synliggjøre 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer for Moss, bli kjent med  vedtatte  mål og strategier 
knyttet til levekår og folkehelse og hvordan kommunen kan arbeide forebyggende og 
helsefremmende. 
 
Mål: Samlingen har gitt mer kunnskap og inspirasjon til videre arbeid der folkehelsefokuset 

forsterkes i planlegging, saksbehandling og valg av tiltak.  
 
Målgruppe: Politikere, ledere og saksbehandlere til politiske utvalg.  

 
I tillegg til interne ressurser vil følgende eksterne bidra innledningsvis: 
 
 

 
 

Camilla M. Ihlebæk 

er professor i folkehelse ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Hun leder en forskergruppe knyttet 
til Natur, helse og livskvalitet. Forskergruppen jobber for at UMB skal være et 
nasjonalt vitenskapelig senter for bruk av natur, omgivelser og miljø til å 
fremme menneskers helse og livskvalitet, både forebyggende og 
rehabiliterende.  
 
Mer informasjon:  
http://www.umb.no/helse/artikkel/natur-helse-og-livskvalitet-2 
 
 

 

 

Kari Alvær 

er forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), Avdeling for helsestatistikk.  
Hun vil orientere om FHI’s rolle i forhold til ny folkehelselov og hvordan 
instituttet legger opp til å bistå kommunene med å ha oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer.  
 
Mer informasjon:  
http://www.fhi.no/kommunehelsa   (åpner 1. desember). 
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Kl. PROGRAM 

 

1130 Velkommen  
v/ordfører Tage Pettersen 
Enkel servering – ta lunchpausen her! 
 

1200 Folkehelseutfordringer og strategier  

v/Camilla M. Ihlebæk, professor i folkehelse, Universitetet for miljø og 
biovitenskap. 
 

1245 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

Folkehelseinstituttets rolle i henhold til ny folkehelselov, 
presentasjon av helseprofil for Moss, 
v/forsker Kari Alvær, Folkehelseinstituttet 
 

1330 Tid til spørsmål. 
 

1345 Folkehelse i planarbeidet 

Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og planstrategi 
v/kommuneplanlegger Terje Pettersen 
 

1415 Folkehelse, helsefremmende og forebyggende 

Sammenhenger og forskjeller. 
v/kommuneoverlege Knut Michelsen 
 

1500 Folkehelsevurderinger 
Presentasjon av sjekkliste, et hjelpemiddel 
v/folkehelserådgiver May Mollan 
 

1515 Veien videre 
Hvordan kan vi konkret jobbe framover for å nå målene? 
v/rådmann Bente Hedum 
 

1530 Avslutning 

 

 
Veiviseren av Knut Odden 

 
 

Påmelding til may.mollan@moss.kommune.no eller mob 95149637 innen 2. januar 2012. 

mailto:may.mollan@moss.kommune.no

