
 

Velkommen til nasjonal konferanse 12.-13. nov. i Asker 
Natur og kultur som folkehelse - Helsefremmende samhandling 

Få mer innsikt i forskning, praktiske erfaringer og politiske visjoner for 

sammenhengen mellom natur, kultur og helse. Det er dette som er fremtiden!  

 

Detaljert program og påmelding:  www.nakuhel.info   

Spørsmål rettes til teknisk arrangør: post@fagligforum.no Tlf:90163016 www.fagligforum.no 

Betaling for konferansen kan eventuelt utsettes til uke 2 i 2015 dersom det passer best budsjettmessig. 

På programmet finner du mange kjente personligheter - og blant annet: 

 Bent Høie, helseminister: Hvorfor mer folkehelse når vi har det så bra?  

 Lene Conradi, ordfører: Hva vil vi med NaKuHel og samhandling i Asker?  

 Per Fugelli, professor em. UiO: Natur og helse på norsk – godt nok?  

 Knut-Inge Klepp, div.dir.: Hva er løsninger for de største helseutfordringene? 

 Kjell Magne Bondevik, tidl.statsminister: Kampen mot stigma rundt psykisk helse. 

 Johan Kaggestad, sportskommentator: Hva er det som er så bra med idretten? 

 Ingvild Myhre, styreleder i NFR: Framtidteknologi for helse, velferd, miljø og utdanning 

 Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum: Det er mye folkehelse i tankens kraft 

 Abid Q. Raja, Stortingsrepresentant: Framtidens transport - Hva gir bedre klima og folkehelse? 

 

Målgruppe: Om du er folkehelsekoordinator, forsker, student, politiker, praktiker, pedagog eller ildsjel, 

inviteres du til å delta. Vi ønsker å skape samhandling som styrker folkehelsen! Målet er å fremme 

helse, miljø, velferd og livskvalitet for alle!  

Arrangør: Stiftelsen NaKuHel Norge i samarbeid med Institutt for helse og samfunn ved Universitetet 

i Oslo, Helsedirektoratet, Folkehelseforeningen (NOPHA), Asker kommune, Vestregionen, NMBU, 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HiOA, HiBV, HiHM og NaKuHel-senteret på Sem www.nakuhel.no  

Bli med å skape helsefremmende og trygge lokalsamfunn!  Meld deg på og betal i 2015! 

På vegene av org. komitéen, prof. dr.med. Gunnar Tellnes, UiO / NaKuHel Norge - www.tellnes.info 
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