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Samarbeidserklæring for Folkehelsealliansen i Trøndelag 

Folkehelsealliansen  
Folkehelsealliansen i Trøndelag1 er et forum for regionale ikke-kommersielle aktører i fylket som ønsker å 
samarbeide om bedre folkehelse. Dette skal skje gjennom å stimulere til helsefremmende levevaner og 
helsefremmende bo og arbeidsmiljø, lære, leke og fritidsmiljø. Alliansen ønsker å utvikle sterke partnerskap og 
samarbeid for å løse felles utfordringer og forløse felles muligheter. I tillegg forplikter de enkelte aktører seg til å 
arbeide gjennom egne nettverk og mot egne målgrupper for å nå felles mål. Med vår samlede kompetanse og 
kapasitet på området, er alliansen en premissleverandør for utforming av politikk, kunnskapsutvikling, programmer 
og tiltak som vil være med på å fremme helsen til alle i Trøndelag2. 
 

Visjon 
Et friskere Trøndelag  
 

Hovedmål 
Gjennom engasjement, aktiv handling, innovasjon, gjensidig forpliktelse og samarbeid skal 
Folkehelsealliansen i Trøndelag sette dagsorden for et målrettet folkehelsearbeid. Bidra til sosial inkludering i  
utdanning, arbeids- og samfunnsliv, og at sunne valg gjøres enkle og lett tilgjengelige, og at unødvendige og 
urettferdige forskjeller i helse reduseres.   
 

Samarbeidsprinsipper 
Alliansen og dens medlemmer har forpliktet seg til å arbeide etter følgende prinsipper: 

✓ Alliansen respekterer det unike ved hvert medlem, og bygger på eksisterende planer, erfaring og nettverk 
✓ Alliansen har en befolkningsrettet tilnærming og arbeider for økt kunnskap om helse i befolkningen 
✓ Alliansen prioriterer forhold som har størst betydning for helse, og grupper der helsepotensialet er størst  
✓ Alliansen arbeider kunnskapsbasert og mot konkrete resultatmål der slike er mulig å definere 

 

Kjerneverdier 

✓ Samhandlende. Vi skal gjøre hverandre gode og sterke. 
✓ Altruistiske. Vi arbeider til beste for fellesskapet.  
✓ Tillitvekkende. Vi bygger på kunnskap, skal være pålitelig, skal lyttes til og regnes med i folkehelsearbeidet 
✓ Innovative. Vi skaper nye løsninger og felles muligheter, og bidrar til kunnskapsutvikling i folkehelsearbeidet. 

 

Arbeidsform 

✓ Folkehelsealliansen skal være en felles møteplass og arena for erfaringsutveksling og drøfting av visjoner, 
strategier og samarbeidstiltak i folkehelsearbeidet  

✓ Alliansen har møter to ganger årlig. Møteplan bestemmes ett år i forvegen 
✓ Folkehelsealliansen velger sin leder for to år3 
✓ Trøndelag fylkeskommune ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen 

                                                           
1 Endret i årsmøtet 4. oktober 2018: «Nord-Trøndelag» erstattes alle steder i dette dokumentet med «Trøndelag». 
2 Endret i stiftelsesmøte 1. oktober 2015: «Nordtrønderne» erstattes med «alle i Nord-Trøndelag». 
3 Endret i årsmøtet 4. oktober 2018: «Folkehelsealliansen velger sin leder på åremål» erstattes med «Folkehelsealliansen velger sin leder for 

to år». 


