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Hva er 
folkehelse-
programmet?

• En tiårig satsing på folkehelsearbeidet i 

kommunene

• Formål: Bedre helse og livskvalitet i befolkningen

• Mål: 
• Styrke kommunenes kapasitet til å jobbe systematisk 

og langsiktig med folkehelse

• Styrke kommunenes arbeid med psykisk helse 

(livskvalitet) og rusforebygging

• Tilnærming: Utviklingsarbeidet skal skje i 

kommunene, fylkeskommuner, statlige og 

regionale aktører skal støtte

Mer informasjon her. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene


• KS viktig initiativtaker
• Behov for å styrke det helsefremmende arbeidet i kommunene
• Behov for bedre rammebetingelser for å prøve ut og iverksette tiltak

• Regjeringen har som mål å inkludere psykisk helse som 
likeverdig del av folkehelsearbeidet

• Kommunene har kommet ulikt i å etablere et langsiktig og 
systematisk folkehelsearbeid (Riksrevisjonen)

• Kommunene oppgir at psykisk helse er en stor utfordring, men 
at de er usikre på hvordan de skal møte denne 
(Riksrevisjonen)

• En befolkning med god helse og livskvalitet, og en rettferdig 
fordeling av dette, er en viktig forutsetning for en bærekraftig 
samfunnsutvikling (Faglige anbefalinger fra Helsedir.)

Hvorfor denne 
satsingen?

Flere strømninger



Hvordan 
gjennomføres 
satsingen?

To hovedspor

Tilskuddsordning med regelverk:

• Helsedir fylkeskommunene          kommuner

• Kommunene skal foreslå, utvikle/utprøve og evaluere 

tiltak. Midler over flere år.

• Fylkeskommunene må etablere et samarbeidsorgan

• Støtte fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedir

Videreutvikle støtten til kommunalt folkehelsearbeid

• KS (læringsnettverk mv.)

• FHI (data, kunnskapsgrunnlag, kompetanse mv.)

• HOD (samordning av statlige innsatser mv.)

• Helsedir (råd og veiledning, mobilisere aktører mv.)



Status og 
videre arbeid 

Tiltaksutvikling i kommunene:

• Opp mot 80 tiltak er / skal settes i gang i kommunene  

• Tiltakene registreres fortløpende på 

forebygging.no/handling

Videreutvikle støtten til kommunene:

• Plan for aktiviteter og tiltak Helsedir, FHI, HOD og KS 

skal iverksette for å støtte kommunene fremover

• Innen flere områder, som f.eks. 
• Kompetansebygging på systematisk folkehelsearbeid / 

utjevning av sosiale helseforskjeller

• Samordne statistikk til bruk i folkehelsearbeidet 

• Samordne og formidle kunnskap og forskning 

• Baseres på innspill fra kommuner m.fl. 

http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/



