Fylkesmannen i Innlandet. Staten i fylket
• Hedmark Oppland. Reformer och sammanslagningar. Konsekvenser
• Lillehammer hösten 2019
• Knut Storberget

Overordnete oppgaver for Fylkesmannen
• Fylkesmannen skal som sektormyndighet medvirke til iverksetting av
nasjonal politikk. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med
kommunene, fylkeskommunene, innbyggerne og berørte virksomheter.
• Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den
statlige virksomheten i fylket.
• Fylkesmannen er klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og vedtak
gjort i spesialisthelsetjenesten, og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen.
• Fylkesmannen skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert
om viktige spørsmål i fylket,
• Fylkesmannen skal basert på tilsynserfaringer gi innspill til årlig melding til
Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

Fylkeslegen i enheten for helse og omsorg.
• Arbeide for kvalitet og pasientsikkerhet
• Tilsyn, utvikling, pådrivere, rådgivning
• førerkort

Helse for alle
• Fylkesmannen har en fagrolle på folkehelseområdet som innebærer å
være pådriver for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid på lokalt og
regionalt nivå. Fylkesmannen skal bidra til at psykisk helse inkluderes
som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.
• Være pådriver for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige
helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen
• Fylkesmannen skal føre tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i
helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten basert på egne
risikovurderinger.

Helseaktører i samarbeide
• I dialog med primær- og spesialisthelsetjenesten fremme god
samhandling, bidra til rolleavklaring mellom tjenester og nivåer, samt
understøtte sammenhengende tjenesteforløp for den enkelte på tvers
av fag, tjenester og sektorer.

• Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommuner og
helseforetak følger opp kravene i ny forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring.
• Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av
lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet

kommuner
• Fylkesmannen skal samarbeide med utviklingssentrene for sykehjem
og hjemmetjenester i deres oppdrag med å styrke kvaliteten i helseog omsorgstjenestene i kommunene gjennom fag- og
kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og
nasjonale føringer.
• Fastlegeordningen
• Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 2020
Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene
om rekrutterings- og kompetansetiltakene under Kompetanseløft 2020

Utviklingsoppgaver og reformarbeide
Fremtidens primærhelsetjeneste, jf Meld. St. 26 (20142015), rusområdet jf. Prop. 15 S (2015-2026)
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020),
Mestre hele livet - regjeringens strategi for psykisk helse, Prop. 12 S
(2016-2017)
Opptrappingsplan mot vold og overgrep,
Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering,
Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold

Reformarbeidet
• Leve hele livet. Kvalitetsreformen for eldre

• Omsorgsplan 2020 styrke kvalitet og kompetanse i omsorgstjenestenkunnskapsbasert praksis Forebygging, mestring, lindring.
• Kunnskapsløft 2020- rekruttering, bemanning, utdanning,
kompetanse, forskning.
• Demensplan 2020, Velferdsteknologi

RUS
• Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) og bidra til at
kommunene integrerer rusfeltet i sitt ordinære planverk.
• identifisering av personer med behov for tidlig intervensjonstiltak ved
rusrelatert problematikk
• Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 2020.
• ACT/FACT-team, Individuell jobbstøtte/ Jobbmestrende oppfølging og
Rask psykisk helsehjelp.
• pakkeforløp for psykisk helse og rus
• Fylkesmannen skal arbeide målrettet og bidra til styrkingen og
oppfølgingen av det kommunale psykisk helse og rusarbeidet,

Folkehelse
• Andel kommuner som har etablert et systematisk og langsiktig
folkehelsearbeid,
• Vold i nære relasjoner.
• Leve hele livet. Kvalitetsreformen for eldre
• integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges
oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og boligsosiale
forhold
• 0-24 barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt
oppfølging

rettsikkerhet
• Stedlige tilsyn med tvangsbruk overfor personer med
utviklingshemming. Økt jmf 2018.
• Fylkesmannen skal vurdere om kopi av vedtak etter pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A er i samsvar med gjeldende
retningslinjer fra Statens helsetilsyn.
• Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter kapittel 9 i helse- og
omsorgstjenesteloven
• Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og
brukerrettighetsloven, tannhelsetjenesteloven, folkehelselovens
kapittel 3 (miljørettet helsevern) og sosialtjenesteloven i henhold til
veiledere for saksbehandling fra Statens helsetilsyn

Oppgaver av forskjellig natur
• Følge med på at det opprettes og godkjennes et tilstrekkelig antall LIS1og turnusstillinger for leger og turnusplasser for fysioterapeuter
• Bistå i arbeidet med implementering av generelle smitteverntiltak,
• Ha oversikt over etablerte koordinerende enheter for habilitering og
rehabilitering i kommuner og helseforetak,
• Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet,
inkludert informasjon og veiledning om ordningene.
• Gi råd og veiledning til politiet, vegmyndighetene, helsepersonell og
publikum i spørsmål om helsekrav til førerkort.

