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Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste
tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse. I dette
fagområdet blir folkehelsearbeideren sentral. For mange er det uklart hva folkehelsearbeid er og hva en
folkehelsearbeider gjør. Formålet med denne boken er å presentere kunnskap om folkehelsefaget og skissere
utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boken er organisert i fire hoveddeler: Hva er
folkehelsearbeid?Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene?Hvordan påvirker livsstilsfaktorer
folkehelsen?Hvordan endre helsevaner?
Hoveddelene presenteres gjennom 20 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt.
Målgruppen er fagpersoner som jobber med folkehelsearbeid på ulike nivåer og i ulike kontekster, samt
studenter i utdanninger med fokus på folkehelsearbeid.
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid. Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed
under Apache License v2.0. Veivisere i lokale folkehelsetiltak Praktisk hjelpemiddel til kommunenes
tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet.

Med denne bachelorgraden blir du kvalifisert til å drive helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid
for barn, ungdom, voksne og eldre på ulike arenaer. Kommunetorget.no er en nasjonal veiledningstjeneste for
planlegging og iverksettingav lokalt rus- og folkehelsearbeid. Gjennom praksiseksempler, fagartikler, filmer.
forebygging.no /skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.
Målgruppen er ansatte i skolen, helse- og sosialarbeidere. Ny veileder for folkehelsearbeid.
Trøndelagsmodellen er utgangspunkt for en ny veileder om folkehelsearbeid. Den kan være til nytte for alle
kommuner som driver med. Verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid. Verktøykassen er et nyttig, helhetlig
og praktisk bidrag til det strategiske folkehelsearbeidet i kommuner og. Velkommen til Norsams hjemmeside!
Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke
fagutvikling og.
Lån en drangedøl! 12. mai 2017. På Drangedal bibliotek kan du nå låne en drangedøl! I tillegg til bøker,
magasin, filmer og lydbøker, utvider nå biblioteket. Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen,
Besøksadresse: Hauges gate 89, 3019 Drammen. postm.@bfk.no

