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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 (11)
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
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Stortinget

Kurs F 2020 4

Regjeringen

Underliggende etater
• Helsedirektoratet
• Folkehelseinstituttet
• Statens helsetilsynet
• 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
• Helse Nord RHF
• Helse Midt-Norge RHF
• Helse Vest RHF
• Helse Sør-Øst RHF
• Norsk helsenett (NHN)
• Vinmonopolet 

c v

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



Stortinget

Kurs F 2020 5

www.regjeringen.n
o

Underliggende etater
• www.helsedirektoratet.no
• www.fhi.no
• www.helsetilsynet.no
• www.ukom.no
• www.ehelse.no
• www.helseklage.no
• www.npe.no
• www.bioteknologiradet.no
• www.legemiddelverket.no
• www.dsa.no
• www.mattilsynet.no

www.regjeringen.no/no/dep/hod

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

c v

Kursforberedelse: Lenker til 
virksomheter i statlig 
helseforvaltning
Hvis lenkene ikke fungerer fra 
presentasjonen, kopier til 
nettleseren

http://www.regjeringen.no
http://www.helsedirektoratet.no
http://www.fhi.no
http://www.helsetilsynet.no
http://www.ukom.no
http://www.ehelse.no
http://www.helseklage.no
http://www.npe.no
http://www.bioteknologiradet.no
http://www.legemiddelverket.no
http://www.dsa.no
http://www.mattilsynet.no
http://www.regjeringen.no/no/dep/hod
http://www.helse-nord.no
http://www.helse-midt.no
http://www.helse-vest.no
http://www.helse-sorost.no
http://www.nhn.no
http://www.vinmonopolet.no


FHI -

Andre sentrale virksomheter
Statsforvalteren (Fylkesmennene) og NAV

u I oversikten på foregående bilder var det antagelig flere som savnet to viktige statlige 
virksomheter innenfor samfunnsmedisinen

u Statsforvalteren og NAV er begge statlige virksomheter med regional representasjon

u Statsforvalteren og NAV er sentrale arenaer for samfunnsmedisinere

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 
moderniseringsdepartementet (KMD)

u NAV har både sentrale og regionale virksomheter og er organisert under Arbeids- og 
sosialdepartementet (ASD)

09.11.2021



FHI -

Statsforvalterens rolle og oppgaver
Statsforvalteren er et statlig forvaltningsorgan (innlysende med det 
nye navnet, ikke like åpenbart for Fylkesmannen)
Statsforvalterens 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 Statsforvalteren mer utvidet oppgave mot kommunene, 
mens oppgavene mot spesialisthelsetjenesten i hovedsak er avgrenset til 
rettssikkerhetsmyndighet (3)

09.11.2021



FHI -

Helsedirektoratet



FHI -

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 



FHI -

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.
u Hvis du vil lese mer om hva Helsedirektoratet gjør: https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/dette-gjor-

helsedirektoratet 09.11.2021


