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FHIs samfunnsoppdrag
Produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og 
gode helse- og omsorgstjenester –og på den måten bidra til bedre helse i Norge og globalt

FHI leverer
1. Kunnskap
2. Beredskap 
3. Infrastruktur 
for å beskytte liv og forbedre helse i hele befolkningen

Lær om Folkehelseinstituttet ved å lese om de ni satsingsområdene i Folkehelseinstituttets strategi: 
https://www.fhi.no/nettpub/folkehelseinstituttets-strategi/

https://www.fhi.no/nettpub/folkehelseinstituttets-strategi/


Mer, bedre og raskere kunnskap
for helse og bærekraftige tjenester

Helseulikhetene blir 
større

Tillit til stat og 
demokrati i Norge

Levealderen øker
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Kunnskap

Stadig mer omfattende 
helsedata

Befolkningen er 
opptatt av helse

Aldring i Norge og 
befolkningsvekst i 
verden

Krevende 
prioriteringer i helse-
og omsorgstjenesten

Overflod av 
informasjon



Nye løsninger for å beskytte
liv og helse

Migrasjon og 
globalisering

Nye internasjonale 
initiativ

Stabilt helsesystem
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Beredskap

Politisk bevissthet om 
beredskap

Nye diagnostiske 
muligheter

Endringer i klima og 
miljø

Resistente bakterier Nye utbrudd over 
landegrenser



Fremtidens helsedata, laboratorier
og tjenester

Infrastruktur blir raskt 
utdatert

Politisk satsning på e-
helse
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Infrastruktur

Helt nye 
analysemuligheter

Teknologi blir stadig 
billigere

Personvern Utviklingen krever ny 
kompetanse

Digitale løsninger for å 
håndtere data

Nye aktører samler 
helsedata
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Folkehelseinstituttets oppgaver
Fra Folkehelseloven § 25

Folkehelseinstituttet skal overvåke utviklingen av folkehelsen, utarbeide oversikt over befolkningens 
helsetilstand og faktorer som påvirker denne, samt utføre helseanalyser og drive forskning på 
folkehelseområdet.

Folkehelseinstituttet skal gjøre tilgjengelig opplysninger som grunnlag for kommunenes og 
fylkeskommunenes oversikter. Opplysningene skal være basert på statistikk fra sentrale helseregistre, 
samt annen relevant statistikk. Folkehelseinstituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon i den 
forbindelse.

Folkehelseinstituttet skal i forbindelse med eksponering for helseskadelige miljøfaktorer bistå kommuner, 
fylkeskommuner, fylkesmenn og andre statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen for å sikre 
beskyttelse av befolkningens helse
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Område for psykisk og fysisk helse
Arbeider med temaer som har betydning for psykisk og fysisk helse og rus
Forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og 
evaluering av tiltak
Rusmiddelforskning 

Kroniske sykdommer og aldring
Barns helse og utvikling
Helse og ulikhet
Epidemiologi og helsestatistikk, sykdomsbyrdeanalyser og 
kunnskapsoppsummeringer
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Område for smittevern
Smittestoffer, smittsomme sykdommer, smitteverntiltak 

Vaksinasjon

Resistens- og infeksjonsforebygging

Forskning, helseanalyse/-overvåking

Rådgiving

Laboratorier, inkl. referanselaboratorier i medisinsk mikrobiologi og 
beredskapslaboratorium

Vaksineforsyning



FHI -

Område for klima og miljø
Eksponeringsfaktorer i miljøet 
Toksikologi
Giftinformasjonen
Luft og støy
Klimaendringer og helse
Skadedyrkontroll
Forskning, epidemiologi
Kunnskapsoppsummeringer
Risikovurderinger
Rådgiving
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Område for helsedata og digitalisering
Helsedata

Helseregistre
Helseundersøkelser
Biobank
Genetikk og bioinformatikk
Legemiddelstatistikk

Digitalisering
IT og e-helse
Modernisering av infrastruktur
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Område for helsetjenester
Forskning og analyse av helsetjenesten 
Evaluering av folkehelsetiltak
Kunnskapsoppsummeringer 
Metodevurderinger (Health Technology Assessments) 
Helsesystemanalyser
Helsebiblioteket
Formidling og bruk av kunnskap
Migrasjonshelse
Global helse



Vi sees på kurs!
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