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Årsmelding for Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag  
Perioden 6.10.2017 - 30.09.2018 

 

Arbeidsutvalgets sammensetning 
- Steinar Krokstad (leder), HUNT forskningssenter NTNU 

- Kristine Svendsen (nestleder og medlem av AU), LO i Nord-Trøndelag 

- Dina von Heimburg (medlem av AU), Kommuneregion Verdal, Levanger og Frosta 

- Trond Stian Jenssen (medlem av AU), Kommuneregion Ytre Namdal 

- Frode Tiller Skjervø (medlem AU), Trygg Trafikk 

- Frode Mo/Betsy Sand (vara til AU med møterett), Nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

- Kyrre Kvistad (sekretær), Trøndelag fylkeskommune (Nord-Trøndelag fylkeskommune til 31.12.2017) 

har ivaretatt sekretariatsrollen i alliansen. 

Folkehelsealliansen 
Folkehelsealliansen består i dag av 32 unike medlemmer, et antall som kommer til å øke 

etter hvert som nye aktører i den sørlige delen av fylket slutter seg til. Kommunene deltar 

gjennom sine kommuneregioner.  

Folkehelsealliansen har møter to ganger i året, i tillegg arrangerer alliansen en årlig regional 

folkehelsekonferanse. 

Trøndelag fylkeskommune ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen (Nord-Trøndelag 

fylkeskommune til 31.12.2017). Dette i kraft av sin rolle om å samordne folkehelsearbeidet i fylket 

(hjemlet i Folkehelseloven). 

Arbeidsutvalgets møter 
AU har i prioden hatt til sammen 12 møter. Ett møte var lagt til Scandic Hell på Stjørdal, tre 

møter har vært ved HUNT forskningssenter i Levanger, fire møter har vært ved Fylkets hus i 

Steinkjer og fire møter har vært via skype. Arbeidet i AU har vært sentrert rundt planlegging 

av alliansens aktiviteter i perioden. Disse er i det påfølgende beskrevet nærmere. 
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Arrangementer 

6. oktober 2017 – Folkehelsekonferansen 2017 ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter 

 

Konferansen samlet i alt 114 deltakere. 
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23. februar 2018 – Fagdag om ABC ved HUNT forskningssenter i Levanger 

 

Fagdagen samlet 38 deltakere. 
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5. april 2018 – Vårmøte ved HUNT forskningssenter i Levanger 

 

Vårmøtet samlet 30 deltakere. 
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Folkehelseprisen 2017 
Under folkehelsekonferansen 6. oktober ble Folkehelseprisen 2017 tildelt kokk Rune Sandø 

for sitt mangeårige engasjement for å fremme sunne matvaner, særlig hos barn og unge. 

Sandø har vært den perfekte kokk og kursholder i det nasjonale kostholdsprogrammet 

Fiskesprell i Nord-Trøndelag, og han har gjennom ti år holdt kurs til ansatte i over 150 

barnehager og skolefritidsordninger i Nord-Trøndelag. 

 

Rune Sandø med Folkehelseprisen 2017 - diplom og glasskunst laget av kunstneren Heidi Mitsel Bullen 
Foto: privat, gjengitt fra Fosna-Folket 
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Publikasjoner 
- Rapport nr. 2 – Mat for bedre helse 

- Kronikk i Adresseavisen 4. september 2018 – Folkehelsealliansen i Trøndelag 

 
FANT-rapport nr. 2 – Mat for bedre helse 
 

Mat for bedre helse var folkehelsealliansen 
sitt hovedtema i 2017 og rapporten 
gjenspeiler aktiviteter og tiltak som noen av 
alliansepartnerne har rapportert 
gjennomført innenfor temaområdet i 
perioden. Fremst i rapporten er det et flott 
innledningskapittel om mat for bedre helse 
skrevet av Camilla Sandvik Børve og Steinar 
Krokstad i fellesskap. Her tar de for seg 
utviklingen i norsk kosthold – status og 
trender, og noen betraktninger om hva 
alliansen kan gjøre for å bidra til et bedre 
kosthold i befolkningen. 
Folkehelsekonferansen 2017 hadde også 
mat for bedre helse som hovedtema. Som 
vedlegg bakerst i rapporten finner leserne 
programmet fra konferansen, samt alle 
presentasjonene som ble benyttet. 

 
Kronikk i Adresseavisen 4. september 2018 

Hensikten med kronikken var i første rekke 
å gjøre alliansen kjent og vekke interesse 
hos etater, organisasjoner og kommuner i 
sørfylket for om mulig å rekruttere nye 
medlemmer til Folkehelsealliansen i 
Trøndelag. 
Kronikkens hovedforfatter er Steinar 
Krokstad, daglig leder av HUNT 
forskningssenter NTNU, professor i 
sosialmedisin og leder av 
Folkehelsealliansen i Trøndelag. Kronikken 
er skrevet i samarbeid med Karen 
Espelund, fylkesdirektør for kultur og 
folkehelse Trøndelag fylkeskommune, Jan 
Vaage, fylkeslege Fylkesmannen i 
Trøndelag, Morten Wolden, rådmann 
Trondheim kommune og Kyrre Kvistad, 
sekretær Folkehelsealliansen/ 
fagkoordinator folkehelse Trøndelag 
fylkeskommune. 

https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2018/09/04/Folkehelsealliansen-i-Tr%C3%B8ndelag-17445154.ece
https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2018/09/04/Folkehelsealliansen-i-Tr%C3%B8ndelag-17445154.ece
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Prosjekt ABC for bedre helse i befolkningen 

 

ABC for bedre metal helse i befolkningen har vært alliansens hovedsatsingsområde i 2018. 

Som tidligere omtalt i årsmeldinga ble ABC-metodikken presentert både under 

Folkehelsekonferansen på Stiklestad høsten 2017 og i et eget ABC-seminar i februar 2018. 

Alliansepartnerne har vist stor interesse for konseptet, og det ble under ABC-seminaret i 

februar besluttet at alliansen skulle prøve å få til en skikkelig ABC-satsing. På vegne av 

alliansen tok Røde Kors på seg ansvaret å stå bak en søknad til Gjensidigestiftelsen om 

økonomisk støtte av en 3-årig «ABC-kampanje». En skrivegruppe påtok seg ansvaret å lage 

en prosjektbeskrivelse og en søknad. To søknader ble sendt Gjensidigestiftelsen innen fristen 

15. september 2018, én fra Røde Kors i nordfylket og én fra Røde Kors i sørfylket. Til sammen 

er det søkt om 3 millioner kroner i støtte til en satsing i perioden 2019-2021. Alliansen fikk 

også kr. 150 000,- i forprosjektstøtte fra Trøndelag fylkeskommune for å komme i gang med 

satsingen. Dette i påvente av svar fra Gjensidigestiftelsen; som forventes medio desember 

2018. 

Andre aktiviteter 
Folkehelsealliansen hadde i samarbeid med HUNT 4 stand på Trondheim Torg ifm. 

Nasjonalforeningens «Folkehelsetorg» lørdag 9. juni 2018. Der ble Folkehelsealliansens leder 

Steinar Krokstad, høyst fortjent, tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen sin pris for sitt 

arbeid for folkehelsa. 

 
Fylkesleder Nasjonalforeningen Trøndelag Nord Betsy Sand, «Folkehelsens KONGE» 
Steinar Krokstad og daglig leder Nasjonalforeningen Trøndelag Frode Mo 
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Til standen i Trondheim 9. juni ble det for øvrig laget en enkel «hand-out» om alliansen som ble 

utdelt til interesserte forbipasserende. 

  

  

 

Steinkjer 30. september 2018 

 

Steinar Krokstad (leder) Kristine Svendsen (nestleder)     Trond Stian Jenssen (AU-medl.) 

Frode Tiller Skjervø (AU-medl.) Dina von Heimburg (AU-medl.)  Frode Mo/Betsy Sand (AU-medl.) 

Kyrre Kvistad (sekretær) 


