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Kursforberedelse

Ne-møte torsdag 24.9 kl 1230-1330
Denne presentasjonen gir en oversikt over virksomheter i statlig helseforvaltning
I presentasjonen er det lenker Dl mer informasjon om virksomhetene
For de ﬂeste virksomhetene inneholder presentasjonen en oversikt og overordnet omtale
Som eksempel er FolkehelseinsDtu-et beskrevet mer inngående
Avslutningsvis er det en diskusjonsoppgave som dere skal diskutere i grupper på ne-kurset. Det er
ønskelig at dere forbereder dere li- på de-e og noter gjerne noen sDkkord

Lykke Dl!
FHI - 15.09.20

Etater i den sentrale helseforvaltningen
Helse- og omsorgsdepartementet
KUNNSKAPSLEVERANDØR

FAGMYNDIGHET

TILSYNSMYNDIGHET

Statens
undersøkelseskommisjon
for helse- og omsorgstjenesten
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h-ps://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/etater-og-virksomheter-under-helse--og-omsorgsdepartementet/id2345206/

Samfunnskunnskap: helse- og omsorgstjenestene
Forvaltningsnivåer (poliDsk-administraDvt)
Stat
Fylker, regionreform (11)
Kommuner (356)
Ansvars- og oppgavefordeling i helsetjenesten
Statlig helseforvaltning, sentral og regional
Statlige spesialisthelsetjenester
Kommunale helse- og omsorgstjenester
Private aktører med eller uten avtaler
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Regjeringen
c
v

StorDnget

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Underliggende etater
• Helsedirektoratet
• FolkehelseinsDtu-et
• Statens helseDlsynet
• 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)
• Mablsynet
Kurs F 2020

Kursforberedelse: Gjør deg kjent med
(noen av) virksomhetene for en rask
oversikt over ansvar og oppgaver
(lenker på neste bilde)

Virksomheter eid av HOD
• Helse Nord RHF
• Helse Midt-Norge RHF
• Helse Vest RHF
• Helse Sør-Øst RHF
• Norsk helsene- (NHN)
• Vinmonopolet
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www.regjeringen.no
c
v

StorDnget

www.regjeringen.no/no/dep/hod

Underliggende etater
• www.helsedirektoratet.no
• www.di.no
• www.helseDlsynet.no
• www.ukom.no
• www.ehelse.no
• www.helseklage.no
• www.npe.no
• www.bioteknologiradet.no
• www.legemiddelverket.no
• www.dsa.no
• www.mablsynet.no

Kursforberedelse: Lenker ?l
virksomheter i statlig helseforvaltning
Hvis lenkene ikke fungerer fra
presentasjonen, kopier Dl ne-leseren

Virksomheter eid av HOD
• www.helse-nord.no
• www.helse-midt.no
• www.helse-vest.no
• www.helse-sorost.no
• www.nhn.no
• www.vinmonopolet.no
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Andre sentrale virksomheter

Fylkesmennene og NAV

I oversikten på foregående bilder var det antagelig ﬂere som savnet to vikDge statlige virksomheter
innenfor samfunnsmedisinen
Fylkesmennene og NAV er begge statlige virksomheter med regional representasjon
Fylkesmennene og NAV er sentrale arenaer for samfunnsmedisinere
Fylkesmennene og NAV er ikke organisert som en del av helseforvaltningen under Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD)
Fylkesmennene er regional statlig forvaltning underlagt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD)
NAV har både sentrale og regionale virksomheter og er organisert under Arbeids- og
sosialdepartementet (ASD)
FHI - 15.09.20

Fylkesmannens rolle og oppgaver

Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan
Fylkesmannens myndighets- og ansvarsområder:
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 fylkesmannen mer utvidet oppgave mot kommunene,
mens oppgavene mot spesialisthelsetjenesten i hovedsak er avgrenset til
rettssikkerhetsmyndighet (3)
FHI - 15.09.20

Arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og
tjenestelinjen

Ytelseslinjen

NAV Fylke med
spesialenheter
f.eks.
Arb.livssenter, ARK
Partnerskap
med
kommunene

NAV-kontor
i kommuner
og bydeler

Økonomilinjen

NAV Arbeid og
ytelser

NAV Økonomi
pensjon

NAV Familie- og
pensjonsytelser

NAV Økonomi
stønad

NAV Kontroll
NAV Klageinstans

NAV Kontaktsenter
+

+

=

Arbeids- og velferdsetaten

NAV Hjelpemidler
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Arbeids- og velferdsforvaltningen

+

=

NAV Økonomitjeneste

En førstelinje

NAV-kontor i kommunene
NAV-kontor med brukernære tjenester
Formelt partnerskap mellom stat og kommune på lokalt plan
felles ansvar for drihen av NAV-kontoret
reguleres av den lokale samarbeidsavtalen som er inngå- mellom kommunen og NAVs
fylkesdirektør
avtalen inneholder blant annet bestemmelser om hvordan staten og kommunen skal drive
kontoret sammen, og hvilke kommunale tjenester som skal inngå

KOMMUNE

FHI -

NAV

STAT

Den rådgivende legetjenesten i NAV

ROL=rådgivende overlege
KROL=koordinerende rådgivende overlege
FHI -

Helsedirektoratet
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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 de-e grunnlag skal direktoratet gi råd og veiledning
om strategier og ?ltak overfor sentrale myndigheter, regionale og lokale
myndigheter, helseforetakene, frivillige organisasjoner, privat sektor og befolkningen
S?lle 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 Dl
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Helsedirektoratet
Skal bidra Dl:

bedre kvalitet i helse- og omsorgssektoren
å redusere forskjellene i helse og levekår
å fremme faktorer som gir god helse i befolkningen
å utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap
Helsedirektoratet løser samfunnsoppdraget ved å gi faglige råd, iverkseJe poli?kk
vedta- av regjering og storDng, forvalte lover og ﬁnansieringsordninger og
koordinere helsetjenesten i kriser.

Hvis du vil lese mer om hva Helsedirektoratet gjør: h-ps://www.helsedirektoratet.no/om-oss/de-e-gjor-helsedirektoratet
FHI - 15.09.20

FolkehelseinsDtu-et

Samfunnsoppdrag, strategi og oppgaver

FolkehelseinsDtu-ets organisering
Senter for
sykdomsbyrdeanalyse

Senter for fruktbarhet og helse

InsDtu-stab

Kommunikasjon

Internrevisjon

Direktør og stab

Psykisk og fysisk helse

Smi-evern, miljø og helse

Senter for
anDmikrobiell
resistens

Helsedata og digitalisering

Helsetjenester

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

Senter for
informerte
helsebeslutninger

FHIs samfunnsoppdrag
Produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra Dl godt folkehelsearbeid og gode
helse- og omsorgstjenester –og på den måten bidra Dl bedre helse i Norge og globalt
FHI leverer
1. Kunnskap
2. Beredskap
3. Infrastruktur
for å besky-e liv og forbedre helse i hele befolkningen

Lær om FolkehelseinsDtu-et ved å lese om de D satsingsområdene i FolkehelseinsDtu-ets strategi:
h-ps://www.di.no/ne-pub/folkehelseinsDtu-ets-strategi/
FHI -

Helseulikhetene blir
større

Aldring i Norge og
befolkningsvekst i
verden

Krevende
prioriteringer i helseog omsorgstjenesten

Overﬂod av
informasjon

1

Kunnskap
Mer, bedre og raskere kunnskap
for helse og bærekrahige tjenester

Befolkningen er
oppta- av helse

Stadig mer omfa-ende
helsedata

Tillit Dl stat og
demokraD i Norge

Levealderen øker

Migrasjon og
globalisering

Endringer i klima og
miljø

Resistente bakterier

Nye utbrudd over
landegrenser
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Beredskap
Nye løsninger for å besky-e
liv og helse

Nye diagnosDske
muligheter

PoliDsk bevissthet om
beredskap

Nye internasjonale
iniDaDv

Stabilt helsesystem

Infrastruktur blir raskt
utdatert

Nye aktører samler
helsedata

Personvern

Utviklingen krever ny
kompetanse
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Infrastruktur
FremDdens helsedata, laboratorier
og tjenester

Teknologi blir stadig
billigere

Helt nye
analysemuligheter

PoliDsk satsning på ehelse

Digitale løsninger for å
håndtere data

10 satsninger
Tiltak for bedre
folkehelse

FremDdens helseog omsorgstjenester

Forutse helsetrusler

Stordata og
avansert analyse

Det åpne insDtu-et

SannDdsovervåking

På tvers av
sektorer

Enklere navigasjon

Helsedata skal
komme Dl ny-e

Norge i verden

Diskusjonsoppgave
Ne-møte torsdag 24.9 kl 1230-1330
Dere har nå få- presentert en oversikt over statlig forvaltning. Hvilke egne erfaringer og reﬂeksjoner gjør
du deg:
• Egen arbeidserfaring fra en eller ﬂere av virksomhetene?
• Erfaring fra samarbeid med virksomhetene?
• Informasjon på ne-sidene?
• Inntrykk fra media/oﬀentligheten?
Ta gjerne utgangspunkt i pandemisituasjonen. Regjeringens beredskapsplan sier noe om ansvars- og
oppgavefordeling:
h-ps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/beredskapsplan-for-smi-evernDltak-ved-oktesmi-espredning-under-covid-19-pandemien/id2705749/
Noter noen få sDkkord som grunnlag for innspill og diskusjon i grupper på kurset
FHI - 15.09.20

