Foreløpig rammeprogram
(NB! Med forbehold om endringer. Endelig program blir sendt til påmeldte deltakere i god tid før kurset)
DAG 1
11:30 – 12:30

GRATIS LUNSJ OG MINGLING

12:30 – 18:00

Modul 1:
Hva er sosiale helseforskjeller – og hvordan redusere dem?
Øyvind Giæver, Helsedirektoratet
Modul 2:
Å være en agendasetter og effektiv policy-utvikler
Hege Hofstad, NIBR - Norsk Institutt for By- og Regionforskning
Modul 3:
Å være en endringsagent og brobygger
Dina von Heimburg, Levanger kommune/Nord Universitet

DAG 2
09:00 – 12:30

Modul 4:
De viktige samarbeidspartnerne: Kartlegging og analyse av interessenter
Ingvild G. Little, Sunne kommuner – WHOs norske nettverk
Modul 5:
Samskaping og partnerskap
Dina von Heimburg, Levanger kommune/Nord Universitet

12:30

GRATIS LUNSJ OG AVREISE

Undervisere:
•

Ingvild G. Little (kursleder), daglig leder for Sunne kommuner – WHOs norske nettverk
Ingvild har arbeidet med kunnskaps- og kompetanseutvikling på folkehelsefeltet de siste 11 årene, både
nasjonalt og internasjonalt. Hun var en sentral aktør i utviklingen av WHO kurset «Equity in Health in All
Policies» og senere i bearbeidingen til den norske versjonen «Bli en bedre brobygger!». Gjennom jobben
som sekretariatsleder for nettverket Sunne kommuner har Ingvild et bredt innblikk i behov, utfordringer og
muligheter i kommunenes folkehelsearbeid.

•

Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommune og stipendiat i sosiologi
ved Nord universitet
Dina har mastergrad i helsevitenskap, har lang erfaring som folkehelsekoordinator, og har vært
styremedlem i Sunne kommuner i en årrekke. Dina er særlig opptatt av plan- og styringsprosesser som
mobiliserer til en helsevennlig utvikling av samfunnet og utjevning av sosiale helseforskjeller. I hennes
doktorgradsarbeid er fokuset på samskaping av sosial inkludering med utgangspunkt i barnehagen som
folkehelsearena.

•

Hege Hofstad, seniorforsker ved NIBR – Norsk Institutt for By- og Regionforskning
Hege har doktorgrad i statsvitenskap og er seniorforsker ved NIBR og førsteamanuensis ved NMBU. Hun
har arbeidet med folkehelse i en årrekke og er særlig opptatt av hvilke styrings- og planleggingsutfordringer
og - muligheter ambisjonene om å fremme helse og motvirke sosiale helseforskjeller gir. Hun har fulgt
utformingen og iverksettingen av den norske folkehelsepolitikken tett, og er for tiden særlig opptatt av
hvordan folkehelsemål kan oversettes til konkrete, arealmessige størrelser

•

Øyvind Giæver, avdelingsdirektør for Avdeling levekår og helse i Helsedirektoratet
Øyvind er utdannet filosof. Han tok doktorgrad på temaet bruk av eksperter i politiske beslutningsprosesser.
Han har jobbet i den sentrale helseforvaltningen i mange år, blant annet i Bioteknologirådet, i
Helsedepartementet og, siden 2004, i Helsedirektoratet.

