
Søkekonferanse som metode i 

kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Mål med dagene:

1) Erfare og diskutere 

søkekonferanse som 

metode i kunnskapsbasert 

folkehelsearbeid

2) Deltakerne skal kunne 

initiere søkekonferanse i 

egen kommune



Trinn 3 Involvere og utvikle
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Historikk 

• Metoden introdusert av Fred and Merrelyn Emery i 1959, 

Australia 

• Beskrives som 

– «a participative planning method» 

– «to create a plan for the most desirable future of their community

or organization»

– «a plan they take responsiblility for carrying out for themselves»



Bakgrunn 

Man ville bort fra 

tenkningen hvor noen

– løser problemet, gir 

det til en ekspert, 

setter ned en 

komité

Til en tenkning om å

– skape framtiden 

sammen, hjelpe 

hverandre, 

involvere mange



Involvering / medvirkning 

• De som blir berørt av 

planer og tiltak, må 

være med på denne 

prosessen

• Medvirkning kan 

forstås på mange 

måter



Medvirkningsstigen 

• Innbyggerkontroll 

• Delegert makt

• Partnerskap

• Berolige, blidgjøre

• Konsultasjon

• Informasjon

• Terapi

• Manipulering
• (Arnstein 1969)
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Hovedelementer i en søkekonferanse

1) De det angår utvikler idéen

2) Mange idéer

3) Forplikte, ansvarliggjøre

Senter for Bygdeforskning
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Oppsummert 

- Eksisterende kunnskap om temaet en vil utvikle

- Planlegging og invitasjon

- Innspill om temaet

- Idémyldring

- Innsnevring av idéene

- Prioritering av innsatsområder

- Ansvarsavklaring til slutt

- Noen overraskende oppgaver underveis

- Ledere som er «fast i strukturen og myk i formen»



Dere har arbeidet med:

Trinn 1

Samfunnsoppdraget

Trinn 2

Klargjør 

kunnskapsgrunnlaget
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Planlegging og forberedelse

• Kommunen setter ned  en tverrsektoriell gruppe som får 

ansvar for å planlegge konferansen

• Ta stilling til:

– Hvem skal inviteres?

– Antall deltakere

– Innledere 

– Ledelse av konferansen

– Innledere 

– Tid og omfang





Introduksjon  

• Mål med konferansen –

hva vil vi oppnå

• En introduksjon til 

temaet for konferansen

• Kort om 

søkekonferanse – hva 

skal skje disse dagene

• Hvilken kunnskap har vi 

om dette området

– Presentere 2-3 triggere
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Triggere 

• 1) Vennskap under tvang v/Guri Wist

• 2) Sunn fornuft fra Island v/John Tore Vik 



Eksempel på kommunikasjon

• For eksempel: 

Forslag om å lage en 

fest
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Gruppearbeid I 

På bakgrunn av det du vet og har hørt i dag, hva kan være 

aktuelle folkehesetiltak innenfor området barn, unge og 

psykisk helse i din kommune?



Kategorisering 

Lage et system av alle 

forslagene

Til slutt 3-6 ulike temaer 

som inneholder mange 

eller noen få forslag til 

prosjekt



Valg av prosjekt eller tema

• Hva skal vi går for? 

• Hvilke(-t) prosjekt 

mener jeg at vi skal 

prioritere?



Navn på gruppa

• Praktisk oppgave før 

arbeid med 

prosjektplan

• Skape en vi-

følelse/felles identitet



Videreutvikling av idéen

• Prosjekttittel

• Beskrivelse av 
prosjektideen og mål 
med den

• Målgruppe(r) 

• Hvordan realiseres/hva 
skal gjøres

• Tidsramme 

• Organisering

• Eventuelle barrierer 
eller utfordringer

• Kriterier for suksess 



Takk og hva nå

• Takke for deltakelsen

• Hva skjer med 
forslagene?

• Hvem er ansvarlig?

• Når og hvordan kan de 
forvente oppdatering på 
det som skjer

• Kort evaluering



Spørsmål, kommentarer, refleksjoner




