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Folkehelseinstituttets organisering
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Psykisk og fysisk helse

Smittevern, miljø og helse

Helsedata og digitalisering

Helsetjenester
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Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø
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Senter for 
evaluering av 

folkehelsetiltak
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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 ti 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

1

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



Sanntidsovervåking Enklere navigasjon

Forutse helsetrusler

På tvers av 
sektorer

Det åpne instituttet

Helsedata skal 
komme til nytte

Tiltak for bedre 
folkehelse

Fremtidens helse-
og omsorgstjenester

Stordata og 
avansert analyse

10 satsninger

Norge i verden


