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MILJØ OG HELSE 
Siste nummer av tidsskriftet kom 
ut i november 2017. Styret har 
vedtatt å avvikle det trykte 
tidsskriftet og heller satse på 
nyhetsbrev, samt å videreutvikle 
nettside og sosiale medier. Vi 
ønsker dine bidrag til 
nyhetsbrevene fremover. Bruk 
gjerne e-posten nederst på siden 
til å tipse oss om innhold. 

 
 
TILSYNSKAMPANJE HØSTEN 2018 
NEMFO vil invitere til ny nasjonal 
tilsynskampanje høsten 2018. 
Tema for tilsynskampanjen blir 
miljørettet helsevern i sykehjem 
og institusjoner med heldøgns 
omsorg. Vil du være med, eller har 
du forslag til noen som bør sitte i 
en arbeidsgruppe vil vi gjerne høre fra deg.  
Sett av tid til kampanjen i tilsynsplanene for 2018 som 
vi vet utarbeides i kommuner og IKS'er i disse dager. 
 
 
STRATEGIPLAN 2018-2021 
NEMFO har startet arbeidet med en strategiplan for 
perioden 2018-2021. Strategiplanen følges opp med 
årlige arbeidsplaner. Styret tar sikte på en 
presentasjon av strategiplanen på årskonferansen 
2018. Vi vil gjerne ha dine innspill til hva NEMFO bør 
fokusere på i strategiplanen.  
 

ÅRSKONFERANSE ALTA 6.-7.JUNI 2018 
Vi håper at 
flest mulig 
kommer til Alta 
allerede tirsdag 
5.juni. Det blir 
program også 
denne etter-
middagen. Oppstart onsdag 6.juni blir kl. 9 og 
avslutning etter lunsj torsdag 7.juni. Bruk e-
posten nederst på siden dersom du har 
spørsmål til arrangementskomiteen. 
 
VALG TIL NYTT NEMFO-STYRE 
Flere i det sittende styret er på vei ut etter 
årskonferansen i Alta. Vi håper at kanskje du 
kunne tenke deg en plass i styret? Eller 
kanskje du har forslag på noen du kunne 
tenke deg å ha med i styret? Ta kontakt med 
valgkomiteens leder Mona Yri i Tromsø 
kommune på tlf. 47457229. 
 
SAMARBEIDSAVTALE 
FOLKEHELSEFORENINGEN 
NEMFO inngikk en 
samarbeidsavtale med 
Folkehelseforeningen i 
oktober 2017. Avtalen går i 
korthet ut på å informere 
og markedsføre overfor 
respektive medlemmer om den andres 
aktiviteter, søke å gjennomføre felles 
aktiviteter, avholde årlig samarbeidsmøte og 
fremme samarbeidet i relevante fora. 


