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 It´s important to discuss a broader way with this project. The workshop show that it is a 
Nordic will to act. The understanding by the politicians are higher now. 

 
 Documentations and strategy plans are important to get further – in Norway they now 

have a proposal to a new public health law ”Folkehelselov”, a suggestion to a new 
healthcare law and a new national health care strategy which is important documents for 
this issue and it makes the timing right to push the importance of nature and health1.  

 
 Feels uncertain what happens after 2011 with this project. Norway would like a new 

meeting place. 
 

 It´s a mission go get politicians to use health promoting actions as a contribute to 
prevention  

 
 Outdoor recreation is accessible and reasonable cheep 

 

 Norwegian University of Life Sciences (UMB) could be an important part when it 
comes to follow up the practical public health work. UMB is one of institute that could 
provide competent candidates.  

 
 Communication is a question by it self’s. The outdoor recreation organisationes need to 

communicate our message in a professional way (NaKuHel would like to help out here) 
 

 Norway is positive to continue a Nordic platform and also to establish a platform on 
national level. FL proposed to be responsible for this to start with. To collect addresses 
etc. The leading part of this national network can take turns among the participants. 

 
 Summery; 
 Continue a Nordic platform 
 A Norwegian network? 
 More recourses to outdoor recreation 
 Documentations and research are important 
 Education in the organisations about the ”samhandlingsreformen” a Norwegian national 

strategy 
 Head focus on municipal level 

                                                 
1
 More information, suggestion to a new public health law:  

www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-90-l-20102011.html?id=638503 
and to the new healthcare law:  
www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l-20102011.html?id=638731 
New health care plan: www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-
20102011.html?id=639794  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-90-l-20102011.html?id=638503
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l-20102011.html?id=638731
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794


 
 
På Norska; 
 
Ikke alle ressurspersoner er til stede. Tydelig på at det ikke er et lukket forum.  
 
Viktig å få diskutere videre vei med prosjektet. Workshopen viser at det er et nordisk 
engasjement. Det er økt forståelse blant politikere for friluftsliv, jf samhandlingsreformen. 
Friluftslivsorg. Har jobbet for å få en større del av spillemidlene.  
 
Dokumenter som forslag til ny Folkehelselov, forslag til ny helse- og omsorgsloven og ny 
nasjonal helse og omsorgsplan er viktige plandokumenter som gjør at tidspunktet for økt fokus 
på friluftsliv er viktig2.  
 
Uklart hva som skjer etter 2011. Ønskelig med en møteplass.  
 
Utfordring å få politikerne til å bruke helsefremmende i tillegg til forebygging.   
 
Friluftsliv er lett tilgjengelig og er forholdsvis rimelig 
 
UMB kan være en viktig aktør for å følge opp det praktiske folkehelsearbeidet. UMB er en av 
institusjonene som kan levere kompetanse gjennom kandidatene.  
 
Det ble poengtert at det er viktig å skolere organisasjonene på hva samhandlingsreformene vil 
innebære.  
 
Kommunens sentralforbund ansees å være en sentral aktør. Jf. forslag om ny folkehelselov med 
økte forpliktelser til kommunene.  
 
Hvis det ikke blir øremerkte midler er det en risiko at midlene ikke blir brukt på de riktige 
tingene.  
 
NakuHel ønsker å bidra med videre og oppfordret til å tenke nytt, ta hjelp av profesjonelle 
hjelpere for å få ut budskapet. Mye idealister. Kommunikasjon er et fag i seg selv.  
 
Den norske turistforening, må jobbe med kommunen. Utfordring å nå de rette personene i 
kommunene. Komme inn i grunn-, videre- og etterutdanninger til helsepersonell og andre 
yrkesgrupper.  
 
Koble opp friluftsliv mot reisenæring ble nevnt. Videre ble det poengtert at idretten er en viktig 
aktør for å aktivisere barn og unge.  
 
Ny folkehelselov forplikter. Stiller krav til at de helsefremmende perspektivene blir prioritert i 
kommunene, (oversikt over påvirkningsfaktorer på helse (ikke bare risikofaktorer, men også 
helsefremmende faktorer). Videre må kommunene ha oversikt overhelsetilstanden og tiltak.  
Et forprosjekt i Kristiansand ble nevnt.  
 

                                                 
2
 Mer informasjon: Forslag til ny folkehelselov: www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-

2011/prop-90-l-20102011.html?id=638503 
Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:  
www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l-20102011.html?id=638731 
Ny helse- og omsorgsplan: www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-
20102011.html?id=639794 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-90-l-20102011.html?id=638503
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-90-l-20102011.html?id=638503
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l-20102011.html?id=638731
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-16-20102011.html?id=639794


Positiv til videreføring av møteplassen på nordisk nivå og etablere en på nasjonal (norsk) nivå. 
FL er positive til å ta ansvar for ressurskobling. Og samle adresser. Kan ha ledelsen av nettverket 
på rundgang.  
 
Det ble mot slutten igjen poengtert at innsalg og kommunikasjon av budskap er sentralt i videre 
arbeid.  
 
Stikkord som oppsummerer 

 Videreføre nordisk arbeid 
 Norsk nettverk?  
 Økte midler 
 Dokumentasjon og forskning 
 Intern skolering om samhandlingsreformen i organisasjonene 
 Hovedfokus på kommunenivå 

 
 
 


