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Om Folkehelseforeningen Norwegian 
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 Folkehelseforeningens visjon 

 Brobygging for felles innsats 
 

 Medlemmer av: 

 European Public Health Organisation (EUPHA) 

 https://eupha.org/ 

  

 Og 

 

 World Federation of Public Health Association (WFPHA) 

  http://www.wfpha.org/  

 

 

https://eupha.org/
http://www.wfpha.org/
http://www.wfpha.org/


 World Federation of Public Health 
Established 1957 – www.wfpha.org  

 

 

 African Public Health Association  
Established  2011 –  
http://www.afphas.org/index.php/about    

 

 Established 1971 

 http://www.phaa.net.au/  

 

 Established 1993 – www.eupha.org  

 

 

 Established 1872 –  
http://www.apha.org  

 

 

 Norwegian Public Health Association 
 (NOPHA) Established 1998 

 www.folkehelseforeningen.no  

Network of CSO’s/NGO’s in PublicHealth as futures partners 

http://www.wfpha.org/
http://www.afphas.org/index.php/about
http://www.phaa.net.au/
http://www.eupha.org/
http://www.apha.org/
http://www.folkehelseforeningen.no/


Bakgrunn 
 Folkehelseforeningen (NOPHA) ble etablert i 1998. Den første paragrafen i vedtektene gjengir 

foreningens formål:  

  § 1 Forma ̊l: Norsk forening for folkehelse skal arbeide for a ̊ øke forsta ̊elsen og interessen for 
forskning, utdanning og formidling om forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til 
blant annet samfunnsmedisin, sosialmedisin og folkehelsearbeid.  

 Med folkehelsearbeid menes her: «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling 
av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen» (Folkehelseloven 2011). 

 De to neste paragrafene beskriver foreningens arbeidsmøter og hvem som kan bli medlemmer: 

 § 2 Arbeidsma ̊ter: Foreningen skal gjennom vitenskapelige og praktiske tiltak pa ̊ nasjonalt og 
internasjonalt niva ̊ arbeide med samfunnsrelaterte helsespørsma ̊l. Foreningen skal blant 
annet stimulere til tverrfaglig forskning og formidle informasjon om folkehelse gjennom kurs, 
konferanser og seminarvirksomhet.  

 § 3 Medlemskap: Foreningen er a ̊pen for personer, organisasjoner, bedrifter og institusjoner 
som har interesse for forskning og utvikling innenfor helsefremmende arbeid, forebygging, 
behandling og rehabilitering.  

 



Folkehelseforeningens visjon –  
Brobygging for felles innsats 
 
 For strategiperioden 2018 – 2022 Hovedmål: 

 
 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. 

 

 2. Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for 
folkehelseperspektivet innen forskning, utdanning, formidling og forvalting. 

 

 3. Folkehelseforeningen skal være en aktuell samarbeidspartner nasjonalt, og 
er representert med deltakelse på nordiske, europeiske og globale arenaer.  

 

 



Medlemmer i Folkehelseforeningen 

 Enkeltmedlemmer inkludert studenter 

 Interesseorganisasjoner 

 Fylkeskommuner 

 Kommuner 

 

Samarbeidsavtaler med andre 
 WHO norske nettverk - Sunne Kommuner 

 Norsk nettverk for utdanning og forskning i helseremming 

 NEMFO 



Orientering fra Folkehelseforeningen 
 Folkehelseforeningen har inngått avtale med Nettverk for miljørettet helsevern i folkehelsearbeid 

(NEMFO) 

 Avtale med Norsk Nett verk for utdanning og forskning i helsefremming 

 Fornyet avtale med Sunne Kommuner 

 Opprettet en arbeidsgruppe om politikk og påvirkning av politikk utformingen 

 Stipend til masteroppgaver som har en strukturell og samfunnsmessig orientering 

 Neste Folkehelsekonferanse er 16. og 17. oktober , Folkehelse i en ny tid  
http://folkehelsekonferansen.no/  

 -prekonferanser 15.okotober  

 -20 års jubileum for etablering av foreningen 

 11th EPH Cankarev Dom Conference Ljubljana, Slovenia, 28 November-1 Desember 2018   

Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe https://ephconference.eu/  

 12th EPH Conference 2019 Marseille, France, 20 - 23 November 

Building bridges for solidarity and public health 

 16th WFPHA  & EUPHA 2020 world congress on public health, Roma 12–17 oktober 

The future of humanity through a public health lens 
http://www.wfpha.org/event-detail/icalrepeat.detail/2020/10/12/98/26/16th-world-congress-on-public-health-rome-2020-the-future-
of-humanity-through-a-public-health-lens?filter_reset=1  
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Medlemskap i Folkehelseforeningen 
 Organisasjoner kr. 1500,-/år 

 Studenter kr. 300,-/år 

 Personlig medlemskap f.ø. kr. 500,-/år 

 

 Fordeler som medlem 

 Folkehelsekonferansen gis du kr. 500,- i avslag 

 http://folkehelsekonferansen.no/  

 EPH årlige kongresser gis avslag, se påmeldingen 

 https://ephconference.eu/  

 20% ved kjøp av bøker via EUPHA 

 5-8 tidskrifter Journal of Scandinavian Public Health ved kjøp verdt ca kr.4000,- 

 

 Våre medlemmer er organisasjoner, interesse grupper i fagforeninger, frivillige organisasjoner, 
enkeltmedlemmer med interesse for folkehelsearbeid, 25 studenter.  
Se: http://folkehelseforeningen.no/   
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