Om å gjøre verden litt bedre

Tilsyn er i mange sammenhenger et
etterspurt statlig virkemiddel. Tilsynsmeldingen viser mangfoldet i vår
tilsynsvirksomhet med helse- og
omsorgstjenestene, barnevernet og
sosialtjenesten. Navnet vårt - Statens
helsetilsyn - er ikke dekkende for
bredden i vår oppgaveportefølje.

godt funksjonsnivå. Tilsynet viser at
det innen psykisk helsevern for barn
og ungdom er utfordringer knyttet til
utredning og diagnostikk. Kunnskapsbasert utredning og diagnostikk er
selve fundamentet for god og tilpasset
behandling.

Vi finner mye svikt i våre landsomfattende tilsyn. Noe av forklaringen er at
utvelgelsen av tilsynstema og tilsynsobjekter er risikobasert. Uansett viser
funnene våre at mange virksomheter
har store utfordringer med å etterleve
regelverket. Regelverket er samfunnets krav til tjenestene på vegne av
brukerne. Tjenestene som ikke innfrir
kravene i regelverket oppfyller ikke
sin del av samfunnskontrakten – det
kan på sikt svekke befolkningens tillit
til og oppslutning om offentlige tjenester. Gode offentlige velferdstjenester
kan bidra til rettferdighet og stabilitet i
samfunnet.

Kan vi gi unger en god barndom, er
det ikke mye vondt livet kan gjøre
dem. Derfor er det svært viktig at vi
har et godt barnevern som utgjør et
sikkerhetsnett når barn utsettes for
skadelige oppvekstsforhold. I
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Det er klare holdepunkter for at tilsyn
har effekt. Blant annet er våre funn
sjelden omstridt, avvik rettes opp og
virksomheten gjennomfører varige
endringer for å hindre uønskede
hendelser. Vi er likevel nysgjerrige på
mer viten om effekten av vårt tilsyn.
Vi har derfor etablert et vitenskaplig
forskningsprosjekt som skal gi dybdekunnskap om effekten av våre tilsynsmetoder. Her blir vi et foregangsland i internasjonal sammenheng.
Tettere kommunikasjon med
pasienter, brukere og pårørende
vil styrke arbeidet hos tilsynsmyndigheten. Vi ønsker å være en
tilgjengelig og åpen tilsynsmyndighet.
Bedre kommunikasjon og dialog med
sluttbrukere vil gi bedre faktagrunnlag
for tilsynsmessige prioriteringer,
vurderinger og avgjørelser.
Den samlede tilsynsmyndigheten
utgjøres av Statens helsetilsyn og
fylkesmannen. Fylkesmannen og
Statens helsetilsyn lever i et gjensidig
avhengighetsforhold der begge må
lykkes for å nå målet om godt faglig
tilsyn.
Vi ønsker at denne tilsynsmeldingen
skal bidra til at leseren blir styrket i
troen på at godt faglig tilsyn handler
om å gjøre verden litt bedre.
God lesning!
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