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Hva er samfunnsmedisin?

u Sammenhengen mellom helse og samfunn i 
stort

u En del av helse- og omsorgs-tjenesten 
u En sentral del av helseforvaltningen
u Et undervisningsfag på medisinstudiet og i 

andre studieretninger
u Et forskningsfelt
u En medisinsk spesialitet



Virksomheter i den sentrale helseforvaltningen

FAGMYNDIGHETKUNNSKAPSLEVERANDØR TILSYNSMYNDIGHET

Statens 
undersøkelseskommisjon
for helse- og 
omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/etater-og-virksomheter-under-helse--og-omsorgsdepartementet/id2345206/



Samfunnskunnskap: helse- og omsorgstjenestene

Forvaltningsnivåer (politisk-administrativt)
u Stat
u Fylker, regionreform (19-11-15?)
u Kommuner (356?)

Ansvars- og oppgavefordeling i 
helsetjenesten 
u Statlig helseforvaltning, sentral og regional 
u Statlige spesialisthelsetjenester
u Kommunale helse- og omsorgstjenester
u Private aktører med eller uten avtaler



Stortinget

Underliggende etater (en del at statsforvaltningen)
• Helsedirektoratet
• Folkehelseinstituttet
• Statens helsetilsyn
• Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 

omsorgstjenesten (UKOM)
• Direktoratet for e-helse
• Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
• Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
• Bioteknologirådet
• Statens legemiddelverk
• Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
• Mattilsynet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Virksomheter eid av HOD
(selvstendige rettssubjekter
• Helse Nord RHF
• Helse Midt-Norge RHF
• Helse Vest RHF
• Helse Sør-Øst RHF
• Norsk helsenett (NHN)
• Vinmonopolet 

Regjeringen
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Andre statlige virksomheter med samfunnsmedisinske 
oppgaver

Statsforvalteren, NAV, Forsvaret

u Statlige virksomheter med regional organisering

u Statsforvalteren og NAV er ikke organisert som en del av helseforvaltningen under Helse-
og omsorgsdepartementet (HOD)

u Statsforvalteren er regional statlig forvaltning underlagt Kommunal- og 
distriktsdepartementet (KDD)

u NAV har både sentrale og regionale virksomheter og er organisert under Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet (AID)

u Forsvarets sanitet er en del av Forsvaret og underlagt Forsvarsdepartementet
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Statsforvalterens rolle og oppgaver

Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) er et statlig forvaltningsorgan med disse myndighets- og 
ansvarsområdene:
1. Iverksetter av nasjonal politikk i fylket 
2. Samordningsmyndighet 
3. Rettssikkerhetsmyndighet 
4. Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag 
5. Andre faste oppgaver
For helse- og omsorgstjenesten har Statsforvalteren bredere ansvar og oppgaver mot 
kommunene, mens oppgavene mot spesialisthelsetjenesten i hovedsak er avgrenset til 
rettssikkerhetsmyndighet (3)
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Helsedirektoratet
HELSEDIREKTØR

Assisterende helsedirektør
Stab til ledelsen

Internrevisjon

Ytre etat: Tilknyttede etater:

Virksomhetsstyring
Nina Aulie 

Folkehelse og forebygging
Linda Granlund

Miljø og helse Retningslinjer og fagutvikling 
Morten Græsli

Finansiering 
Eva Wensaas (fung.)

Prosjekt og tjenestedesign 
Mor en Fron h Andersen

Utvikling og digitale kanaler 
Wenche Snell

Helseregistre 
lav sa  ø o

Global helse   
og dokumentasjon 
Erlend use h Aashei

Komparativ statistikk  
 og styringsinformasjon 
Lars Rønningen 

Kommunikasjon 
'JOO�0MVG�/ZRVJTU�	GVOH�


Akuttmedisin og beredskap 
Steinar Olsen 

Helserett og bioteknologi 
Wenche Dahl Elde

Helserett og rettsaker
ag Erlend ei e

Helserefusjoner 
Steinar Mathisen

Tilskudd 
Elise Husum 

Autorisasjon 
Anne Kristin Farseth

Personell og godkjenning 
Randi Moen Forfang

Velferdsteknologi  
 og rehabilitering 
Liv Heidi Brattås Remo

Kvalitetsforbedring  
 og pasientsikkerhet 
Johnny Advocaat-Vedvik

Kommunale helse-   
og omsorgstjenester 
Helga Katharina Haug

Spesialisthelsetjenester 
Torunn Janbu

Erlend Bø (fung.)

Barne- og ungdomshelse 
Arild Johan Myrberg (fung.)

Psykisk helse og rus 
Åste Herheim 

Folkesykdommer 
ein Fredri  Bruland

Levekår 
Øyvind Giæver

Styring og forvaltning
Raymond Auglend

Innhold og digitale kanaler 
Henrik Maurstad Jonasson

Leveranse
Knut Ivar Johansen

Registerkvalitet
Tove Brekken

Datafangst og   
registerteknologi
Gard Maurud

Kvalitet og forløp
Johan Torgersen

Helseøkonomi og kompetanse
Sissel Husøy

Analyse og samfunn
Helen Brandstorp

Digitalisering og helseregistre 
Jan Arild Lunde Lyngstad

POBO 
(Pasient- og brukerombudet)

HELFO

22082

Senter for aldersvennlig 
Norge

Økonomi og lønn
Nina Heggem 

HR og organisasjon
Ani a yl e
Plan og styring 
Grete Heen

Drift og sikkerhet
Ketil Lundin
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Helsedirektoratet
Skal bidra til: 

ubedre kvalitet i helse- og omsorgssektoren

uå redusere forskjellene i helse og levekår

uå fremme faktorer som gir god helse i befolkningen

uå utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap

Helsedirektoratet løser samfunnsoppdraget ved å gi faglige råd, iverksette politikk 
vedtatt av regjering og storting, forvalte lover og finansieringsordninger og 

koordinere helsetjenesten i kriser.
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Helsedirektoratet
Har ansvar for:

Følge med på forhold som påvirker folkehelse, samt å følge med på 
utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. På dette grunnlag skal direktoratet 
gi råd og veiledning om strategier og tiltak overfor sentrale myndigheter, 
regionale og lokale myndigheter, helseforetakene, frivillige organisasjoner, 
privat sektor og befolkningen
Stille sammen kunnskap og erfaring i faglige spørsmål og opptre nasjonalt 
normerende på utvalgte områder
Være et kompetanseorgan som myndigheter, ulike sektorer, 
tjenesteapparat, interesseorganisasjoner, fag- og utviklingsmiljøer, samt 
media ser det som naturlig å henvende seg til 


