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Godkjenning av virksomhet?

https://www.youtube.com/watch?v=oPDntnDVjXQ



Kartlegging

u Status / egenrapportering

www.menti.com 5540 3045

http://www.menti.com/


Læringsmål i spesialistutdanningen

SAM-013 Ha god kunnskap om tilsynsmetodikk og 
tilsynsarbeid

SAM-014 Selvstendig kunne bistå egen organisasjon med 
kvalitetsutvikling og kvalitetssikring

SAM-039 Ha god kunnskap om det lovmessige ansvar for miljørettet 
helsevern i kommunen

SAM-040 Ha kjennskap til tilsyn innen miljørettet helsevern



Miljørettet helsevern

u Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven 2012)

u Kap 3 Miljørettet helsevern

u § 8 Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til 
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 
Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 
miljøfaktorer



Tilsyn etter Lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
u Forskrift fra 1996. Revidering, høring
u Virkeområdet – fra barneskole til og med videregående skole 
u Omhandler barn og elever, «arbeidsmiljø» (ikke ansatte/lærere)
u Flere konkrete krav: 

u Godkjenning 
u Opplysningsplikt 
u Internkontroll 
u Tilsynsplikt 
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Forskrifter og veiledninger

u Forskrift om miljørettet helsevern 
med veileder for kommunenes 
tilsyn (IS-2288)

u Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv.

u Veileder for barnehager (IS-2072)

u Veileder for skoler 
(IS-2073)



Tilsynsstrategier – Tilsynsmetoder

u Planlagt tilsyn
u Hendelsesbasert tilsyn
u Områdeovervåking

u Systemrevisjon
u Tematilsyn
u Egenrapportering
u Inspeksjon
u Stikkprøve
u En kombinasjon av flere



• Utarbeides og oppdateres jevnlig basert på risikovurdering
• Virksomheter som mangler godkjenning prioriteres
• Oppfølging av tidligere tilsyn
• Tematilsyn
• Kampanjer

Tilsynsplan



Tilsynsmetoder
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Diskusjon: Hvilke tilsynsmetoder bør velges? Fordeler og 
ulemper. Formål med tilsynet. 



Systemrevisjon
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Systemrevisjon - Saksgang
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Varsel 
om 

tilsyn

Tilsyn

Intervjuguide 
med sjekkliste

(inntil 3 timer)

Oppfølging

Pålegg om retting

Avslutte tilsynet

Tilsynsrapport

Avvik og 
merknader 

Varsel om 
pålegg

Vurdere 
mottatt

dokumentasjon

Utkast til 
rapport

Partsuttalelse
Rutiner, tiltak og 
fremdriftsplan

Vurdere tiltak

Råd og veiledning



Rapport, konklusjon systemrevisjon

u Godkjenning

u Avvik (lovbrudd)

u Merknad 

u Oppfølging og kontroll, lukking av avvik

u Kommunen kan fatte pålegg om:
u retting

u stansing

u tvangsmulkt

u Godkjenning «på vilkår» / »på dispensasjon» ?



Oppsummering

u Tilsyn er et av flere virkemidler for å følge opp at intensjonene i 
lovverket følges, og at befolkningen (pasientene) får et 
tjenestetilbud de har krav på

u Tilsyn utøves av «ekstern» og uavhengig instans

u Tilsynsoppgaver er ofte tillagt et statlig organ
u Kommunene har også ansvar for tilsynsoppgaver, blant annet etter 

folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern

u Tilsyn kan gjennomføres etter ulike strategier og med ulike 
metoder, og skal være basert på risikovurdering

u Alle samfunnsmedisinere må ha kunnskap om tilsyn


