
NSF på tur for folkehelse 

 

 

- Et prosjekt for å synliggjøre NSF og sykepleieres rolle i fremtidig folkehelsearbeid. 

Forord 
Prosjektet begynte som en diskusjon mellom et par hovedtillitsvalgte i Aust-Agder. Hvordan kan vi 

synligjøre NSF lokalt? Hva kan vi gjøre for å øke samholdet både blant tillitsvalgte og mellom 

medlemmer i vårt fylke? Hvordan kan vi vise NSFs fagpolitiske side bedre? Resultatet ble et prosjekt 

med fokus på synligjøring og samhold ved hjelp av sykkel: NSF på tur for folkehelse.  

Mål 
1. Synligjøre NSF 

2. Synliggjøre lokale tillitsvalgte og skape samhold hos medlemmer og tillitsvalgte 

3. Synligjøre NSF’s fagpolitikk, spesielt NSF’s politiske plattform for folkehelse. 

4. Synligjøre sykepleierens mange roller i folkehelsearbeidet 

Metode 
En gruppe engasjerte NSF’ere sykler en uke i Aust-Agder gjennom 10 kommuner i løpet av første uka 

i juni 2015. Forhåpentligvis med media på høydepunktene. Samtidig lokale aktiviteter i alle 

kommunene i fylket med temaet NSF, sykepleie, folkehelse og sykkel.  

Gjennomføring 

Sykkeltur: 
Startsted: Mandag 1.6.15 :  

Dag 1. Bykle til Valle 54 km. Arrangement i Bykle på formiddagen og i Valle på ettermiddagen 

Dag 2. Valle til Bygland til Evje 35+38 km 72 km til sammen. Arrangement på dagen i Bygland og på 

Kvelden på Evje 

Dag 3. Evje-Iveland-Birkenes; 24+36 km 59km til sammen. Arrangement på dagen i Iveland og på 

ettermiddagen i Birkenes 

Dag 4. Birkenes-Froland-Åmli;  91km til sammen. Arrangement på dagen i Froland og på 

ettermiddagen i Åmli 

Dag 5. Åmli- Vegårsheia-Gjerstad; 61 km til sammen. Arrangement på dagen i Vegårsheia og på 

ettermiddagen i Gjerstad. Vi avslutter med fest på Blaaskjellhytta! 



Lokale aktiviteter: 
Tre nivåer på aktivitetene:  

Nivå en er en stand på et offentlig sted med info og ergometersykkel. En NSf’er er alt som trengs. 

Målet her er å informere om prosjektet, om folkehelsearbeidet i NSF og å engasjere til å ta i et tak for 

egen helse. Utfordre folket til å sykle på ergometer sykkelen, bli med på å samle km til prosjektet. 

Dele ut refleksvester til de som deltar?  

Nivå to er diverse lokale små arrangementer. Få med helsesøstrene til å snakke om aktivitet og 

folkehelse på skolene, sykkeldag? Sykle til jobben aktivitet, sykle til møter. Forelesning om folkehelse 

plattformen til NSF. Medlemsmøter med sykling eller annen aktivitet som tema. Lage lokale 

sykkelkonkuranser, løyper, turideer. Her finnes det mange muligheter. Invitere med alle medlemmer 

og alle i kommunen, få med ordførere og rådmenn? 

Nivå tre er knyttet til selve sykkelaksjonen og deltagelse i den. Man kan være med på hele turen, 

deler av den eller lage staffet for å være med på kortere strekninger. Knyttet til sykkelturen vil det 

også være et mål å arrangere lokale arrangementer knyttet til syklerne.  

 

Media 
Vi ønsker å ha med oss media på prosjektet. Et av målene er å synliggjøre NSF og for å få til dette 

trenger vi media.  

Vi kommer til å ha pressemeldinger klare til media. De vil få ”infopakke” om prosjektet med både 

sykkelløype, bilder, ferdig info om dette og om lokale aktiviteter i de ulike kommunene. Vi kommer 

også til å ta bilder under turen og forhåpentligvis filme deler av den med et action kamera montert 

på hjelm eller sykkel. 

Sosiale media. Vi ønsker å ha en egen facebook gruppe til prosjektet hvor info og bilder legges ut. Vi 

kommer også til å dele aktivitetene hyppig når vi nærmer oss aktivitetsuka.  

 

Forslag til lokale aktiviteter 
For å gjøre arbeidet med arrangementene i de ulike kommunene lettere har vi laget en liste med 

forslag til hva som kan gjøres av aktiviteter i forbindelse med prosjektet. Vi ønsker at de tillitsvalgte 

og medlemmene i de ulike kommunene får en mulighet til å vise særpreget i deres kommune. Derfor 

ønsker vi i utgangspunktet at kommunene finner på sine arrangement selv. Vi ser likevel at det kan 

oppleves utfordrende å skulle ”finne opp hjulet” selv uten å ha noen forslag å ta utgangspunkt i og 

har derfor laget en liste med forslag til enkle aktiviteter.  

Trehjulssykkel løp 

1. Finn et egnet område til en liten løype. Husk å tenke trafikksikkerhet. Skolegård? 

Idrettsplass? Lysløype? 

2.  Inviter barnehager og andre med småbarn til å delta med sin trehjulssykkel. Samarbeid 

gjerne med helsestasjonen og helsesøstre.  



3. Få gjerne en notis på kommunens hjemmeside og eller den lokale avisen med info om hva, 

når og hvor. Still opp på arrangementet med frivillige. 

4.  Sett opp løypa med start og mål. Del ut diplom til alle barna som deltar. Pass på at alle har 

hjelm når de sykler.  

Ergometer sykkel løp 

1. Få lånt deg en ergometersykkel, helst med km teller 

2. Finn en egnet plass; torvet? Rådhuset? Sykehjemmet? Sett opp ergometersykkelen 

3. Inviter alle i kommunen til å delta. Del info om arrangementet på kommunens nettsider, 

lokal avis og sosiale media.  

4. Still opp på arrangementet med frivillige sykepleiere. Oppfordre folk til å sykle fem km eller 

fem minutter. Samle km til felles km  mål. Eventuelt trekning av sykkel; en billett pr km? 

Sammenlagt for hele fylket? 

5. Tilby å måle BT, puls, bl.s. 

6. Informer om Folkehelseplattformen til NSF. Del ut NSF logo ting, refleksvest til alle som 

sykler?  

7. Server frukt til interesserte.  

Forelesning eller debatt om folkehelse 

1. Inviter en foreleser som har noe å si om folkehelse, gjerne en i kommunen (spør 

kommuneoverlegen eller helsestasjon, folkehelsekoordinator) inviter til debatt om hvordan 

vi skal drive med folkehelsearbeid i vår kommune? Kanskje du får med noen politikere på 

dette? 

2. Finn og reserver lokale som egner seg 

3. Inviter folk på arrangementet, via kommunens hjemmesider, lokal avis, sosiale media 

4. Kjøp inn frukt til å servere, skriv ut plakater fra sykkelprosjektet, ta med folkehelseplattforms 

heftet, gjerne kortform. Møt opp med frivillige på arrangementet. 

Staffett deltagelse på sykkelturen 

1. Finn ut av når og hvor sykkelturen er innom din kommune 

2. Del opp løypa i gjennomførbare lengder 

3. Få med medlemmer på å sykle en del av staffetten, om de ikke vil/kan sykle, kan de være 

heiagjeng 

4. Del ut refleksvester til alle deltagere, heng dere med på turen og ha det gøy 

5. Ha et arrangement med stand/fruktfat/drikkestasjon et sentralt sted langs løypa og skap 

blest om temaet. Del ut info om prosjektet og politisk plattform folkehelse 

Sykkelaktivitet/rullator løp på sykehjem 

1. Få info om prosjektet og ta kontakt med sykehjemmet i din kommune 

2. Få med Motitek til å installere/vise fram sitt utstyr på fellesareale/demensavdeling på 

sykehjemmet. Evnt, sett i gang en rullatorløype/ annen aktivitet for eldre. Evt, ergometer 

sykkel til ansatte/ andre interesserte(se ergometersykkel aktivitet over) 

3. Informer om aktiviteten på kommunens hjemmeside, lokale aviser, sosiale media 

4. Lag stand med plakater fra sykkelprosjektet. Server frukt, informer om NSF og folkehelse og 

prosjektet. Få med frivillige til å dele ut info evt. Måle BT, puls, bl.s. 



Publiser liste over fine sykkelløyper i ditt nærmiljø 

1. Finn ut av hvor det er fint og trygt å sykle i ditt nærmiljø. Engasjer sykepleierne i kommunen 

til å delta med sin favoritt tur. 

2. Lag en oversikt med hvor, km og hva slags løype og hva en kan oppleve på turen, gjerne med 

bilder og kart 

3. Del oversikten på kommunens nettsider, sosiale media og sykkelprosjektet. Dette samles til 

et hefte til prosjektet? 

Geocashing på sykkel 

1. Finn ut av hvor det finnes geocasher i ditt nærmiljø 

2. Lag en sykkelløype som gjør det mulig å finne en del av dem på turen 

3. Publiser turen på Geocashing.com og på lokale media/sosiale media 

4. Få med deg andre interesserte og gjennomfør turen 

5. Publiser bilder av turen  

Sykling for de med helseproblemer? 

1. Lag stand med info om ulike typer sykler og hvordan de kan hjelpe på ulike typer problemer 

slik at alle kan komme en tur ut, samarbeid gjerne med hjelpemiddelsentralen 

2. Finn et sted for standen Torvet? Rådhuset? Kjøpesenteret? 

3. Møt opp på standen, gjerne med ulike typer sykler for å vise /folk kan prøve 

Avslutning for sykkeltur og prosjektuka 

Avslutning av sykkelturen og folkehelseuka vil bli på Blaaskjælhytta fredag 5 juni. For å få en 

skikkelig synlig avslutning på uka ser vi for oss at medlemmer i hele fylke sykler mot 

Blåskjælhytta denne dagen. De som kan tenke seg dette må gjerne starte tidligere i uken. 

Det hadde vært fantastisk hvis medlemmer kunne komme fra alle kanter, på sykkel, mot 

Tromøya denne fredagen. Hvis en ikke har mulighet, anledning til å sykle hele veien kan en 

kanskje ta de siste milene på sykkel?? 

 

 

 


