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Helse- og 
omsorgstjenesteloven

Kommunens ansvar for helsefremmende 
og forebyggende tjenester

Kapitel 3

Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i 
kommunens folkehelsearbeid, herunder til 
oversikten over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5.

Kommunen skal:

- sørge for at personer i kommunen, tilbys 

nødvendige helse- og omsorgstjenester.

- ved ytelse av helse- og omsorgstjenester 

fremme helse og søke å forebygge 

sykdom, skade og sosiale problemer, bla 

gjennom ved opplysning, råd og veiledning. 
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Folkehelseloven   
Systematisk folkehelsearbeid

Kommunene skal:

• ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 

positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. 

Oversikten skal være basert på kunnskap fra de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene (§ 5).

• Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven 

fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å 

møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten. (§

6) 
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Folkehelseloven   
Systematisk folkehelsearbeid

Kommunene skal:

• iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer(§ 7)

• legge til rette for samarbeid med frivillig sektor (§ 4). 

• gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan 

gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom (§ 7). 

• Rådmannen har det overordnede ansvaret
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Forankring av Friskliv, læring og mestring i 

kommune planer

Oversikten over helsetilstanden og risikofaktorer: Beskriver lokale 

helseutfordringer som frisklivssentralen kan gjøre noe med.

1. Frisklivssentralen inngå i en helhetlig helse- og omsorgsplan 

2. Avsette midler til frisklivssentralen i økonomiplanen

Anbefalt foredrag: Forankring av frisklivssentralen i kommunale planer (vimeo.com)

Se også: Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging – 2019
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https://vimeo.com/502231559/8982ceacc9
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf


• Kommunikasjon
med innbyggere, 

brukere og pasienter, 
beslutningstakere 

og samarbeidspartnere  

• Frivillig, offentlig, 
privat sektor, på 
tvers av kommunale 
etater.

• Primær- og 
spesialisthelsetjenesten 

• Individuell og 
grupperettet 

oppfølging

• Dokumentasjon  og 
rapportering i hht. 
anbefalte 
kvalitetsindikatorer

Oversikts–
og 

planarbeid

Tiltak  for 
risikogruppe
r og 
pasienter

Informasjon
råd og 
veiledning

Samarbeid 
med andre 

tjenester, 
sektorer og 

etater

Arbeidet i frisklivssentraler

Helsetjenestens bidrag i folkehelsearbeidet



Frisklivssentralen 

utfører oppgaver som kommunene har plikt til å løse
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Veilederen kapittel 4

• Helsefremmende og forebyggende helsetjenester til hele befolkningen 

basert på innbyggernes behov. 

• Utfyllende tjenester for helhetlige, sammenhengende og koordinerte 

tjenester og forløp

• Dokumentasjon som grunnlag for oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på 

denne.

• Fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer, bla 

gjennom ved opplysning, råd og veiledning til befolkingen. 

• Samarbeider med frivillige, private og andre offentlige tjenester og 

aktører



Frisklivssentraler→ lokale tilbud
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Noen aktuelle styringsdokumenter og veiledere

• Folkehelsemeldingen
• Primærhelsemeldingen
• Nasjonal helse og sykehusplan
• Opptrappingsplan rehabilitering
• Strategi for økt helsekompetanse i befolkningen
• Kvalitetsreformen leve hele livet
• Strategi for arbeid og helse
• Handlingsplan fysisk aktivitet og 
• Handlingsplan for bedre kosthold

• Veileder for rehabilitering, habilitering, IP og koordinator
• Veileder for kommunale frisklivssentraler
• Veileder i systematisk folkehelsearbeid
• Veileder i lokalt psykisk helsearbeid - Sammen om mestring
• Veileder for samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner
• Veileder for sykmeldere
• Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov
• Veileder for rehabilitering etter Covid19
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Veiledere              Helsedir.no                Idebanken

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-organisering-og-tilbud

