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Arrangørar:

Folkehelsedagane 2010

Samhandling og planlegging
for sosial utjamning
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Samhandling og planlegging
for sosial utjamning

Konferanse 7. og 8. desember, Rica Sunnfjord hotell, Førde

Samhandling og planlegging er viktige stikkord for samlinga. Det er og viktige berebjelkar i

dei nye lovkrava som er vedtekne i ny Plan og bygningslov, Diskriminerings- og tilgjenge-

legheitslova og i dei nye lovene som i desse dagar er ute til høyring frå Helse og omsorgs-

departementet.

Samhandlingsreforma legg stor vekt på førebyggande og helsefremjande arbeid. Eit viktig

perspektiv er å få til planlegging for å jamne ut sosiale skilnader i helse. Ei anna utfordring

er å få til eit godt samspel mellom helsetenesta og dei andre samfunnsektorane i folke-

helsearbeidet. Universell utforming og tilrettelegging for alle grupper, er viktig for å mot-

verke sosial isolasjon. Eit overordna mål er at dei sunne vala må vere lett tilgjengeleg og

naturlege val for alle grupper. Samhandlingsreforma legg opp til at vi skal førebygge meir

for å kunne reparere mindre. Målet er å sikre god helse for alle.
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Tirsdag 7. desember Onsdag 8. desember

Kl. 09.30 Registrering

Kl. 10.00 Velkommen

Kl. 10.15 Planlegging av samfunnsutviklinga i eit
folkehelseperspektiv
v/professor Roar Amdam, Høgskulen i Volda

Kl. 12.15 Pause

Kl. 12.30 Sosiale skilnader i helse – kvifor og kor-
leis bør empowermentstrategiar prege
politikk og samfunnsutvikling
v/førstelektor Eyvin Bjørnstad, Høgskolen i
Vestfold

Kl. 13.30 LUNSJ

Kl. 14.00 Interkommunalt samarbeid om føre-
bygging av overvekt blant barn og
unge i Indre Sogn
v/helsesøster Carla Navarro og
fysioterapeut Jorunn Aa Albretsen

Kl. 14.30 Diskriminerings- og tilgjengelighetslova
v/Randi Røed Andersen, Deltasenteret

Kl. 15.15 Pause med kaffi, te og frukt

Kl. 15.30 Universell planlegging og nærtransport
i små kommunar
v/leiar Magne Vivelid, Frivilligsentralen i
Gaular

Kl. 08.30 Kartlegging av helsetilstanden til ungdom
v/spesialist i samfunnsmedisin og allmenn-
medisin og stipendiat ved UiB Hans Johan
Breidablikk

Kl. 09.30 Kunnskapsbasert gjennomføring av
ungdomsarbeidet
v/folkehelsekoordinator Doris Rutledal,
Førde kommune

Kl. 10.00 Spørsmål/diskusjon

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.30 Nasjonale føringar i frisklivsarbeidet
v/rådgiver Ellen Blom, Helsedirektoratet

Kl. 11.15 Frisklivssentralen i Sogndal
v/leiar og fysioterapeut Anette Davidsen

Kl. 12.00 Spørsmål/diskusjon

Kl. 12.15 Pause m/utsjekk

Kl. 12.45 ”Golf - Grønn glede” – helse i hvert slag
v/Gøril Hansen, Norges Golfforbund

Kl. 13.30 LUNSJ – vel heim!
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Arrangørar og kontaktpersonar

Sogn og Fjordane fylkeskommune, folkehelsekoordinator Emma Bjørnsen, tlf. 95819841

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, folkehelserådgjevar Bjørg Eikum Tang, tlf. 57655517
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Konferanseavgift
Inga avgift

Deltakarane dekkjer sjølve overnatting og mat.

Målgruppe
Kommunalt/offentleg tilsette (teknisk etat, planleggjarar, helse- og sosialtenesta, eldreomsorga,

skule, barnehage, SFO, kultur, folkehelse), frivillige organisasjonar og andre interesserte.

Påmelding
Elektronisk påmelding til: http://fylkesmannen.no/sfj

Velg kurs, konferansar, tilsyn

Påmeldingsfrist 19. november


