
  

Konferanse om miljø og helse på Hamar 

7. – 8. mai 2015      

 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

Årskonferanse 2015 

Forum for miljø og helse 

 

I samarbeid med 

Samfunnsmedisinsk enhet 

for Hamar- regionen  

           

 Scandic Hamar 

 

 

 



 

                                                

Program torsdag 7. mai 

09.30 - 10.30 Registrering med kaffe og noe å bite i 

10.30 - 10.45 Velkommen. Ordfører i Hamar kommune  
10.45 - 11.00 Presentasjon av Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen ved leder Hege Raastad Basmo 

11.00 - 11.15 Kartlegging av organiseringen av miljørettet helsevern i Norge ved Line Aasli Moen, Forum for  

  miljø og helse 

11.15 - 12.00 Informasjon fra Helsedirektoratet, kursserien ang skolekartleggingen m.v. ved Finn Martinsen,  

  seniorrådgiver Helsedirektoratet 
12.00 - 13.00 Lunsj 

Tema: Tilsyn 

13.00 - 13.45 Tilsynsveileder for miljørettet helsevern, ved Finn Martinsen, Helsedirektoratet  

13.45 – 14.15 Miljørettet helseverns tilsyn i norske asylmottak ved Line Angeloff, avd.ing., miljørettet helsevern 

  i Mossedistriktet  

14.15 - 14.30 Pause 

14.30 - 14.45 «Lykken er en hjemmel» ved Hege Raastad Basmo, kommuneoverlege  

14.45 – 15.45 Landsdekkende tilsynskampanjer, informasjon fra styret i Forum for miljø og helse 

Erfaringer fra tilsyn med bassengbad, Hamar og Oslo kommune  

15.45 – 16.15 Pause  

16.15 – 18.15 Parallelle sesjoner, befaringer  

 Ankerskogen svømmeanlegg  

 Omvisning i Hamar Kulturhus  

 Byvandring  

Deltakerne krysser av ved påmeldingen hvilken befaring de ønsker å delta på 

 

19.30   Middag på Hai Streetfood (3. etg på nye CC Stadion). 

 

 Program fredag 8. mai  
  

08.30 - 09.30 Årsmøte i Forum for miljø og helse 

Tema: Folkehelse 

09.30 - 10.00 Oversikt over folkehelsen i kommunen, miljørettet helsevern som bidragsyter, ved Astrid  

  Rutherford, kommuneoverlege Rakkestad kommune  

10.00 – 10.30 Nærmiljøkvaliteter i folkehelsearbeidet, erfaringer fra pilotprosjekt ved Asle Moltumyr,   

  seniorrådgiver Helsedirektoratet  

10.30 - 10.45 Pause og utsjekking 

10.45 - 11.30 Praktiske erfaring med miljørettet helsevern i folkehelsearbeid 

10.45 – 11.05: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS ved Katalin Nagy, daglig leder   

11.05 – 11:25: Oppegård kommune ved Malin Heiberg, rådgiver miljørettet helsevern 

11.30 - 12.30 Lunsj  

12.30 - 13.30 «Inspirasjon i miljørettet folkehelsearbeid» ved Tom Åge Myhren, Livsgnister og Nasjonalt  

  oppmuntringstilsyn http://www.livsgnistrer.no/ 

13.15 - 13.30 Avslutning 

 

Med forbehold om endringer i programmet.  

http://www.livsgnistrer.no/


 

                                                

 

Praktisk informasjon:  

Sted: Scandic Hamar 

 

Tidspunkt: 7.-8. mai 2015 

Påmelding til konferansen skjer elektronisk innen 6. mars og du finner den på http://www.tilgang.no under 

”arrangementer”. Påmeldingen er bindende. Alle som melder seg på vil få tilsendt giro til oppgitt fakturaadresse. 

Alle må selv bestille hotellrom – se under overnatting lenger ned.  

 

Godkjenning: Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfrie kurs innenfor spesialitetene 

samfunnsmedisin og allmennmedisin (ca 11 timer)   

 

Priser for konferansen:  

 Full deltakelse medlem (inkl møtepakker hotell, befaring og middag)   3200,- 

 Full deltakelse inkl. personlig medlemskap ut 2015             3200,- 

 Full deltakelse ikke medlem            3500,- 

 Deltakelse en dag, medlem torsdag/fredag      1800,-    

 Deltakelse en dag, ikke medlem torsdag/fredag      2000,- 

  

Middag: Oppmøte utenfor hotellet for felles gange (5 min) til Hai Streetfood på CC Stadion. 

Parallelle sesjoner: Deltakerne krysser av ved påmeldingen hvilken befaring de ønsker å delta på.  

 

Ankerskogen svømmehall: 

Ankerskogen svømmehall ble bygget i 1981. Etter omfattende rehabilitering ble nye Ankerskogen 

svømmehall åpnet januar 2014. Ankerskogen har gått fra å være en ren svømmehall til å bli et komplett 

tilbud innen helse, velvære og trening.  Svømme-/badedelen består av 50- meters basseng, 25 meters 

basseng med hev-/senkbar bunn, 2 stk. terapibasseng, velværeavdeling med skogsjøbassenget, aromabad, 

utvendig badestamp og iskulp, og familieavdeling med 2 aktivitetsbasseng og boblebad. Totalt 

vannvolum er på 45.000 m
3
, og anlegget består av 6 renseanlegg. 

 

Vi går fra hotellet opp til Ankerskogen svømmehall (ca. 30 min gange)*.  Her får vi en omvisning i hele 

anlegget, inkl. kjelleren hvor den tekniske delen med renseanleggene befinner seg.  
 

For de som ønsker å lese mer, se http://www.ankerskogen.no/category5559.html 

 

Omvisning i Hamar kulturhus: 

Hamar kulturhus i Hamar sentrum ble åpnet mars 2014. Det nye kulturhuset er et meget komplekst bygg 

med mange spennende løsninger og et spesielt arkitektonisk uttrykk, med blant annet skråstilte kasser og 

hengende dekker. Vi går fra hotellet bort til kulturhuset (ca. 10 min gange)*. Her vil vi få en full 

omvisningsrunde med kulturhusets faste guider. I tillegg får vi med oss prosjektsjef Ole Jonny Eriksen 

som bl. annet vil fortelle om byggeprosessen – utfordringer med blant annet fokus på å ta hensyn til 

naboer og andre interessenter. 
 

For de som ønsker å lese mer, se http://www.hamar.kommune.no/category5230.html 
 

http://www.tilgang.no/
http://www.ankerskogen.no/category5559.html
http://www.hamar.kommune.no/category5230.html


 

                                                

Byvandring: 

Hamar by er i stor utvikling og har de senere årene stått overfor flere store byggeprosjekter, som blant 

annet nytt kulturhus, torgopprusting, nye strandgata, stupeanlegg, CC Stadion, nye ankerskogen osv.  

Videre utvikles det nye boligområder og det satses på vekst i sentrum. Nærheten til Mjøsa verdsettes 

høyt, og det stabile innlandsklimaet gir fire tydelige årstider. Per Steinar Sjølaas vil ta oss med på en 

”rundreise” gjennom byen med fokus på sentrumsutvikling og folkehelse.  

 

”Rundreisen” starter og avsluttes fra hotellet. 

 

* De som ønsker transport må gi beskjed om dette ved påmeldingen. 

 

Overnatting  
Overnatting: Scandic Hamar 

Pris pr. døgn for enkeltrom med frokost er kr. 990,- 6. – 8. mai. Bestilling av overnatting ordnes av den enkelte 

deltaker. Forum for miljø og helse har inngått en avtale med konferansehotellet. Etter 9. mars kan det ikke 

garanteres ledige hotellrom til avtalt pris. 

Bestilling av overnatting: Bookingkode: BHAM060515. Bestilles på epost: meeting.hamar@scandichotels.com  

eller telefon: 21 61 40 00 og taste tallet som er for resepsjon.  

 

 
Kontaktinformasjon om konferansen  
Arrangør av konferansen er Forum for miljø og helse (FMH), www.fmh.no  

Leder Forum for miljø og helse: Randi Helland Stråtveit: 51 50 23 79 / 482 16 274, 

randi.helland.stratveit@rogbr.no 

 

Medarrangør: Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen.  

Kontaktperson: Nina Søndmør: 951 81 904 / 625 63 000 / Nina.Sondmor@hamar.kommune.no  
 

 
Påmeldingsfrist er 6. mars 2015 

http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Hamar/Scandic-Hamar/
mailto:meeting.hamar@scandichotels.com
http://www.fmh.no/
mailto:randi.helland.stratveit@rogbr.no
mailto:Nina.Sondmor@hamar.kommune.no

