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Program for folkehelsearbeid i kommunene

Helsedirektoratet

• Er en tiårig satsing på kommunalt folkehelsearbeid

• Barn og unge er prioritert målgruppe

• Har et særlig fokus på psykisk helse og livskvalitet og 

godt rusmiddelforebyggende arbeid

• Skal bidra til mer kunnskap om virkningsfulle, 

helsefremmende tiltak

• Skal bidra til å styrke støtten til kommunene fra 

nasjonale og regionale aktører 



Aktører knyttet til programmet
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Program for folkehelse
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• Verktøy for barn og unge til å sette ord 
på og håndtere følelser

• Voksenrollen og hvordan voksne i barns 
liv i større grad kan støtte opp om barns 
følelser og håndtere sine egne følelser i 
møte med barns følelser

• Samarbeid mellom tjenester for å kunne 
levere gode tjenester som bidrar til økt 
livskvalitet

• Opplevd tilhørighet i og utvikling av 
lokalsamfunnet som premiss for god 
livskvalitet



Helsedirektoratet 6

Barnehage
• Går på hvordan håndtere barns følelser 

og sine egne reaksjoner i møte med disse
• Kvalitet i barnehagen
• Hvordan barnehagen kan bidra til å trygge 

foreldre i foreldrerollen

• Tiltak rettet mot voksne

Skole
• Mange prosjekter er med på å gi innhold i 

det tverrfaglige temaet «folkehelse og 
livsmestring»

• Tiltak rettet mot ansatte og elever
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Redusere konsekvensene av fattigdom 

ved å jobbe med:

• Bolig

• Arbeid

• Kunnskap om rettigheter

• Sikre tilgang til rettigheter

• Bedre samarbeid rundt og med familier
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• Samarbeid internt i kommunen

• Samarbeid mellom ulike aktører i barn 
og unges liv

• Samarbeid med frivillige 
organisasjoner og andre aktører

• Samarbeid på tvers av kommuner og 
fylker

• Samarbeid med 
forskningsinstitusjoner og 
kompetansesentra
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• Var ny satsing i 2019 i programmet:  

• Utvikling av kunnskapsbaserte lokale 

tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å 

forebygge vold og overgrep i kommunene

• Å inkludere forebygging av vold og overgrep i 

det systematiske folkehelsearbeidet

• Økt samarbeid mellom aktører innen blant 

annet skole og barnehage, fritidssektoren, 

helsetjenesten, politiet og frivillige sektor 

• Mange av prosjektene jobber med 

beskyttelsesfaktorene mot vold og 

overgrep som for eksempel foreldrestøtte,

• «Trygg» er et ord som går igjen i mange 

prosjekter
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• Reell medvirkning av barn og unge-
premiss for bærekraftige byer og samfunn 

• Reell medvirkning er viktig for livskvalitet 
og tilhørighet

• Medvirkning av målgruppen var et viktig 
premiss for programmet.

• En rekke av prosjektene jobber med 
medvirkning:

• Medvirkning som ledd i stedsutvikling, 
tilhørighet og eierskap som igjen kan bidra til 
levekår blant barn og unge

• Utvikle ulike metoder for medvirkning på ulike 
nivå



Medvirkning i stedsutvikling og tilbud
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Medvirkning i styringsorgan og planer 
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Foto fra Tjeldsund kommune

• Viktig å sette av god tid!

• Å være tro mot reell medvirkning er 

både krevende og givende- ting bli 

ikke alltid slik man tror

• Får man til gode strukturer kan det 

skape varig endring av måten man 

jobber på

• Prosjekter og tilbud blir og oppleves 

bedre om man klarer å involvere 

målgruppen

• Viktig for alle ikke bare 

folkehelsekoordinator!

Erfaringer med 

medvirkningsprosjekter i 

Program for folkehelse



Veien videre for programmet

• Jobber nå med en midtveisevaluering som vil hjelpe oss i arbeidet med 

videreføring av programmet for de neste 5 årene

• For mer info se Program for folkehelsearbeid i kommunene - handling.forebygging.no
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https://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/

