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REFERANSEGRUPPE TIL NASJONAL
UV- OG HUDKREFTSTRATEGI

Strålevernet skal utarbeide forslag til en
nasjonal UV- og hudkreftstrategi som
skal være ferdig sommeren 2018. Målet er å redusere
forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge. NEMFO
ved Astrid Rutherford deltar i en referansegruppe som
skal bidra på spesifikke områder, samt med generelle
innspill til strategiutkast.

UTEOMRÅDER I SKOLER
OG BARNEHAGER

Arbeidet med nye anbefalinger
er i en litteraturstudiefase. To
representative skoler og
barnehager i 5 kommuner skal velges ut som
eksempler. Sluttrapport skal foreligge i desember
2018. Monika Berg Kullander, MHV i Vestfold,
representerer NEMFO i referansegruppen.

BEREDSKAP

Mange kommuner jobber med
de nye bestemmelsene i
forskrift om miljørettet
helsevern mht kommunens ansvar ved miljø- og
kjemikaliehendelser. Beredskap vil være et av flere
tema på årskonferansen i juni. Se nemfo.no.

INNEKLIMA OG INNEMILJØ

Udir har initiert nettressursen "Inneklima og innemiljø
og barnehager og skoler", som bl.a skal gi tips og råd til
lavterskeltiltak for å bidra til et bedre innemiljø. Se
flm.udir.no/inneklima.

IK-BYGG-KONFERANSEN
NOV. 2017

NEMFO deltok på IK-bygg
konferansen i Tromsø 23.24.nov. 2017. NEMFO ga
tilhørerne et innblikk i miljørettet helsevern.
Foredragene på konferansen er tilgjengelig via
våre nettsider. Se også ikbygg.no

STYREMØTE NEMFO

Møte avholdes i Oslo 14.-15.mars. Tema for
styremøte er bl.a. strategiplanen, mhvkompetanse, økonomi, nyhetsbrev,
tilsynskampanjen og årskonferansen. Det skal
også gjennomføres samarbeidsmøter med
Folkehelseinstituttet, Folkehelseforeningen og
Helsedirektoratet.

TILSYNSKAMPANJE HØSTEN 2018
NEMFO minner om nasjonal
tilsynskampanje høsten 2018
med tema miljørettet helsevern i
sykehjem og institusjoner med
heldøgns omsorg. Se nettsiden
for informasjon om kampanjen
og arbeidsgruppa.

NEMFO TRENGER DEG! DIN TUR?

Ta kontakt med valgkomiteen ved Mona Yri i
Tromsø kommune på tlf. 47457229 dersom du
selv eller noen du vet om, vil være med i NEMFO,
enten i styret eller i redaksjonskomiteen for
nyhetsbrevene.

Velkommen til årskonferanse i Alta 6.-7.juni 2018
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