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Tilsyn med pasienter på 
«feil avdeling»
Pasientsikkerheten i sykehus skal 
ivaretas uavhengig av organisering og 
uavhengig av hvordan utfordringer 
med plassmangel/overbelegg løses. 
Tilsynet som fylkesmennene skal 
gjennomføre i spesialisthelsetjenesten 
i 2019 og 2020, handler om pasienter 
som på grunn av plassmangel flyttes til 
sengeposter som har ledig kapasitet, 
men der pasientens helseproblem 
normalt ikke «hører hjemme». Til-
synsmyndigheten skal i dette tilsynet 
undersøke om helseforetakene iverk-
setter nødvendige risikoreduserende 
tiltak, slik at pasienter som flyttes til 
«feil avdeling» får forsvarlige tjenes-
ter, og slik at pasientsikkerheten 
ivaretas.  

Tilsyn med folkehelseloven 
Alle landets fylkesmenn skal i 2019 
føre tilsyn med kommunens arbeid 
med tilsyn med miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler. Miljørettet 
helsevern omfatter alle faktorer i 
miljøet som direkte eller indirekte 
kan ha innvirkning på helsen. Disse 
omfatter blant annet biologiske, 
kjemiske, fysiske og sosiale 
miljøfaktorer. 

Barnehagers og skolers inne- og 
utemiljø er av stor betydning for helse, 
trivsel og prestasjoner blant barn og 
unge. Regelverket for miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler 
inneholder krav til blant annet uteom-
råder, inneklima, renhold, vedlikehold, 
smittevern og måltider. I følge folke-
helseloven er det kommunen som skal 
føre tilsyn med om private og offentli-
ge barnehager og skoler oppfyller 
disse lovkravene. Varierende og 
mangelfull tilsynspraksis fra kommu-
nens side kan medvirke til at barneha-
ger og skoler over tid utvikler dårlig 
inneklima og andre miljømessige 
problemer. 
Fylkesmannen skal føre tilsyn med om 
kommunen oppfyller sine plikter som 
tilsynsmyndighet. Fylkesmannens 
tilsyn omfatter blant annet om kom-
munen følger opp forhold som kan 
tilsi at forhold i miljøet i barnehager 
og skoler kan være uforsvarlig og ut 
fra risikovurderinger fører regelmessig 
tilsyn med dem. Fylkesmannens tilsyn 
omfatter også kommunens styring av 
tilsynsarbeidet, blant annet om 
kommunen sørger for at tilsynsorganet 
er tilstrekkelig uavhengig av de 
kommunale barnehagene og skolene 
det føres tilsyn med.   

Tilsyn med ettervern og 
samarbeid mellom barnevernet 
og sosiale tjenester i Nav
Unge som har hatt tiltak fra barnever-
net, har ofte utfordringer i overgangen 
til et selvstendig voksenliv. Barn som 
har hatt tiltak fra barnevernet før de 
fylte 18 år, har rett til ettervern dersom 
de har behov for det. Noen av dem vil 
også ha behov for sosiale tjenester fra 
Nav. Det er risiko for svikt i tjenestene 
i overgangen mellom barnevernet og 
Nav. Det skal derfor gjennomføres 
tilsyn med ettervern og med samarbei-
det mellom barnevernet og sosiale 
tjenester i Nav.

Som ledd i tilsynet, skal fylkesmannen 
innhente unges opplevelser og erfarin-
ger med ettervernet og samarbeidet 
mellom barneverntjenesten og sosiale 
tjenester i Nav. Fylkesmannen skal 
undersøke om tjenestene samarbeider 
med de unge i forberedelsen, vurderin-
gene og iverksettelsen av tiltak og 
tjenester.

Landsomfattende tilsyn 2019 


