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Samfunnsoppdraget

Samfunnsoppdraget for kommunene i folkehelsearbeidet 

innebærer å utvikle lokalsamfunn som fremmer helse, utjevner 

sosiale forskjeller i helse og deltakelse, gir gode sosiale og 

miljømessige forhold samt bærekraftige velferdstjenester. 
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Rammeverk for folkehelsearbeidet internasjonalt

FNs bærekraftsmål
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Rammeverk for folkehelsearbeidet nasjonalt

§ Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling setter 
fokus på samfunns- og 
arealplanleggingen som en 
viktig helsefremmende 
ressurs, hvor bygninger eller 
byggeprosesser kan påvirke 
omgivelsenes egnethet til å 
gi gode oppvekstsvilkår og et 
godt bomiljø. 

.

§ Folkehelseloven skal sikre at 
samfunnet fremmer helse, 
forebygger sykdom og utjevner 
sosiale helseforskjeller. Et 
grunnleggende prinsipp i den 
nye folkehelseloven er å tenke 
”helse i alt vi gjør” både for 
kommuner, fylkeskommuner 
og statlige myndigheter. 
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• Kunnskapsbaserte strategier

• Bred involvering

• Tverrsektoriell innsats
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Overordnet mål med Program for 

folkehelsearbeid i kommunene 

• Bedre psykisk helse og 
livskvalitet i befolkningen

- Utviklingsarbeid, med      
utgangspunkt i lokale 
utfordringer 

- forankret i kommunens planer      
etter plan- og bygningsloven. 

- arbeidet i kommunene skal skje 
innen rammen av systematikken 
i folkehelseloven.

Kilde: HDir Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Kontekst - målgruppe

Tiltak som skal nå brede grupper av barn og unge 

(universelle tiltak) på de arenaene hvor barn og unge 

naturlig oppholder seg. 

Det er kommunene 
som må foreslå tiltak, 
basert på eget 
utfordringsbilde, 
målsettinger og planer. 
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Psykisk helse og livskvalitet

For å lykkes med å skape et samfunn som i større grad 

fremmer psykisk helse og livskvalitet er det nødvendig å 

legge mer vekt på forhold i omgivelsene som fremmer barn 

og unges mestring, tilhørighet, deltakelse og opplevelse 

av mening. Oppmerksomheten skal rettes mot utvikling av 

lokale ressurser og styrking av mestringsbetingelser. 

Hva betyr det for oss - i vår kommune? 

Hvilke oppgaver må løses?

Kilde: HDir Program for folkehelsearbeid i kommunene

• Kunnskapsbaserte 
strategier

• Bred involvering
• Tverrsektoriell 

innsats
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Samfunnsoppdraget

• Samfunnsoppdraget for kommunene i folkehelsearbeidet innebærer å 

utvikle lokalsamfunn som fremmer helse, utjevner sosiale forskjeller i 

helse og deltakelse, gir gode sosiale og miljømessige forhold samt 

bærekraftige velferdstjenester: fremme barn og unges psykiske helse og 

livskvalitet

Nødvendige arbeidsoppgaver for 
kommunen er da å:

√ få oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
√ forankre folkehelse i kommunens planer 
√ sørge for medvirkning og deltakelse i planlegging og 
beslutningsprosesser 
√ koordinere og samhandle på tvers av politikkområder, sektorer, fag og 
nivå. 
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Samfunnsoppdraget - Arbeidsoppgaver

√ få oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

√ forankre folkehelse i kommunens planer 

√ sørge for medvirkning og deltakelse i planlegging og

beslutningsprosesser 

√ koordinere og samhandle på tvers av 

politikkområder, sektorer, fag og nivå. 

Hva betyr det for oss?

Hvem? Hva? Hvor? Hvordan? Hvorfor?
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Kunnskapsgrunnlaget

Innhente beste tilgengelig kunnskap - klargjøre kunnskapsgrunnlaget 

innebærer at kommunen henter inn og analyserer beste tilgjengelige kunnskap 

samt skaper felles forståelse for utfordringsbildet i kommunen. 

Aktuelle kunnskapskilder er: 

√ sentrale føringer, styrings-

dokumenter og lovverk 

√ upubliserte rapporter/ oversikter 

i kommunene om ulike type 
folkehelsetiltak 

√ kunnskapsinnhenting blant

innbyggerne som intervju med personer   

i frivillighetsarbeid, skole, helsevesen.... 

√ kommunedatainnsamlinger 

√ regionale helseundersøkelser 

√ publiserte og tilgjengelige rapporter og

bøker 

√ offentlig statistikk 

√ vitenskapelige artikler. 

Eksempler på tilgjengelig 
offentlig 
statistikk: 
√ Kommunehelseprofiler 
√ Folkehelseinstituttet 
√ Folkehelseinstituttet 
«Norgeshelsa» 
√ Folkehelseinstituttet MSIS-
statistikk 
√ SSB Statistikkbank 
√ Ungdata
√ Kostra
√ Reseptregisteret. 



AKTØRER

• Hovedaktørene i det 

tverrsektorielle 

folkehelsearbeidet som 

har definerte roller og 

ansvar

• Medvirkning

• Sikre at den offentlig 

innsatsen forankres i 

innbyggernes behov
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Figur 1: Vanlige aktører som yter innsats for målgruppen. 
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Kilde: Tonje Bergin, Friskgården, Lærings- og mesteringssenter for unge voksne med 
sammensatte fysiske og psykiske helseplager
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Samfunnsoppdraget - Arbeidsoppgaver

√ få oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

√ forankre folkehelse i kommunens planer 

√ sørge for medvirkning og deltakelse i planlegging og

beslutningsprosesser 

√ koordinere og samhandle på tvers av 

politikkområder, sektorer, fag og nivå. 

Hva betyr det for oss?

Hvem? Hva? Hvor? Hvordan? Hvorfor?
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Hvordan kan vi……………….

• Integrere psykisk helse som en likeverdig del av det 

lokale folkehelsearbeidet?

• prioritere barn og unge som målgruppe?

• utvikle og spre metoder og tiltak for å styrke barn og 

ungdoms egne ressurser, deltakelse og aktivitet i 

lokalsamfunnet og hindre utstøting?

• legge til rette for tverrsektoriellt samarbeid mellom 

aktører innen bl.a. helsetjenesten, skole og barnehage, 

politiet og frivillig sektor?

Kilde: HDir Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Ikke glem samfunnsoppdraget når tiltak 

skal utvikles og implementeres

«utvikle lokalsamfunn som fremmer helse, utjevner 

sosiale forskjeller i helse og deltakelse, gir gode 

sosiale og miljømessige forhold samt bærekraftige 

velferdstjenester»
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Resultatmålene for psykisk helse er:

• Innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold 

som fremmer psykisk helse som del av oversiktsarbeidet 

etter folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det.

• Innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer 

knyttet til barn og unges psykiske helse og trivsel og 

avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle 

kommuner det.

• Innen utløpet av programperioden (2027) har alle 

kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et 

systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme 

psykisk helse.

Kilde: HDir Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Resultatmål rus:

• Innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold 
som fremmer det rusmiddelforebyggende arbeidet som 
en del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven, og i 
2023 har alle kommuner det 

• Innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer 
knyttet til bruk av rusmidler og avklart eventuelle 
planbehov, og i 2024 har alle kommuner det 

• Innen utløpet av programperioden (2027) har alle 
kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et 
systematisk og langsiktig rusmiddelforebyggende arbeid 
som en del av folkehelsearbeidet 


