
Vår dato: 22.08.2017 

Vår referanse: 2017/5249 

Arkivnr.:  

Deres referanse:  

 

Saksbehandler: Wenche Jensen 

 

Innvalgstelefon: 32266861 

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no 

Krødsherad kommune  

v/rådmannen  

 

3536  Noresund  

 

 

 

 

Varsel om tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming i Krødsherad kommune 

 
Tilsynet vil bli gjennomført 28.-30.11.2017.  

 

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn i 2016 med helse- og omsorgstjenester 

til mennesker med utviklingshemming.  

 

Tema for tilsynet 

Fylkesmannen skal undersøke om Krødsherad kommune gjennom systematisk styring 

(internkontroll) og ledelse, sikrer at mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i 

egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

 

Fylkesmannen skal undersøke og vurdere om: 

 

 kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse, ved at mennesker 

med utviklingshemming får 

o tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg 

o bistand til aktivisering 

o opplæring i dagliglivets gjøremål, personlig stell og egenomsorg 

 kommunen sikrer at mennesker med utviklingshemming  

o får helsetjenester i hjemmet 

o har tilgang til medisinske undersøkelser, utredning og behandling hos fastlegen 

og i spesialisthelsetjenesten. 

 

Det inngår også i tilsynet å undersøke: 

- om kommunen legger til rette for samarbeid internt 

- om kommunen legger til rette for samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjeneste 

- om kommunen sikrer at brukeren medvirker i gjennomføring av tjenestene. 

 

Praktiske opplysninger 

Detaljert program for tilsynet og oversikt over hvem som skal til samtale med Fylkesmannen, 

vil bli oversendt senest 14 dager før tilsynsbesøket. Kommunen vil også motta en oversikt 

over dokumentasjon Fylkesmannen eventuelt ønsker fremlagt under selve tilsynsbesøket. I 

forkant av selve tilsynet vil Fylkesmannen gjennomføre samtaler med utvalgte brukere 

og/eller deres representanter. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. 
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Videre er det mulig det vil bli gjennomført et stedlig tilsyn eller en befaring i forkant av selve 

systemrevisjonen, men dette vil vi også komme tilbake til nærmere dato for tilsynet.  

 

Vi ber om at det oppnevnes en kontaktperson for tilsynet, som er sentral i kommunen og 

som kjenner tjenesteområdet godt. Det er ønskelig at dette er samme kontaktperson som for 

tilsynet med helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Fylkesmannen vil henvende seg til 

den som oppnevnes, gjennom prosessen fram mot tilsynet og under selve tilsynsbesøket. 

Revisjonsleder ber om en raskest mulig beskjed om hvem som er kontaktperson. 

Virksomheten må også stille egnede lokaler til rådighet for gjennomføring av tilsynsbesøket.  

 

Tilsynsteamet består av revisjonsleder Wenche Jensen (jurist), revisor Berit Lien (vernepleier) 

og observatør Merete Skagen (jurist). Kontaktperson hos Fylkesmannen er Wenche Jensen  

tlf.: 32 26 68 61 og e-post fmbuwej@fylkesmannen.no 

 

Fylkesmannen har også varslet systemrevisjon med kommunens oppfølging av reglene etter 

helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. I tid vil disse to revisjonene være sammenfallende 

og gjennomføres parallelt. Det vil bli utarbeidet to selvstendige rapporter fra tilsynene.  

 

Dokumentasjon 

Fylkesmannen fikk 22.03.16 en oversikt fra Krødsherad kommune, som viser at det på det 

tidspunktet var 11 personer som omfattes av tilsynet (mennesker med utviklingshemming som 

bor i foreldrebolig, omfattes ikke).  

Fylkesmannen ber om at dokumentasjon, systematisert etter nummereringen under, 

oversendes Fylkesmannen 27.09.17. Vi ber om at dokumentasjonen blir satt i perm(er), men 

ikke i plastmapper. Vi ber videre om at det brukes minst mulig stifter.  

 

1. Organisasjonskart med beskrivelse av de deler av kommunen som har oppgaver og 

ansvar for helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i 

egen eid eller leid bolig 

2. Delegasjonsreglement eller tilsvarende som viser hvordan vedtaksfullmakt er delegert 

på områdene personlig assistanse, helsehjelp og legemiddelhåndtering 

3. Årsmeldinger og virksomhetsplaner på de aktuelle områdene for 2016 

4. Oversikt over hvem som er faglig og administrativt ansvarlig for helse- og 

omsorgstjenester som ytes til dem som tilsynet omfatter 

5. Navn, fødselsdato, type bolig, navn på koordinator, navn på 

pårørende/partsrepresentant for alle personer som er registrert som utviklingshemmede 

i Krødsherad kommune og som ikke bor i foreldrehjemmet  

6. Oversikt over ansatte som yter helse- og omsorgstjenester til personer som omfattes av 

tilsynet, deres formelle bakgrunn og stillingsprosent 

7. Dersom det er mennesker med utviklingshemming som mottar tjenester fra andre enn 

ansatte i bolig, ber vi om å få opplyst dette 

8. Navn på ansatte som fatter vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 

9. Stillingsinstrukser eller tilsvarende for stillinger/personellgrupper knyttet til tjenester 

til brukergruppen 

10. Kopi av rutine/prosedyre for arbeidet til kommunens koordinatorer 

11. Kopi av rutiner/prosedyrer som gjelder personlig assistanse og helsehjelp 

12. Kopi av rutiner/prosedyrer som gjelder samarbeid med bruker, pårørende/verger, 

samarbeid med fastlege, spesialisthelsetjeneste, bestillerenhet, dagtilbud og andre  

13. Kopi av rutine for dokumentasjon av tjenesteutøvelsen, herunder journalføring av 

helsehjelpen 
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14. Kopi av gjeldende vedtak om helse- omsorgstjenester (ikke BPA og omsorgslønn) til 

personer med utviklingshemming som bor i egen eller leid bolig, med saksutredning 

og IPLOS-registrering 

15. Tiltaks- og ukeplaner for alle brukere 

16. Opplysninger om virksomhetens risikovurderinger/-analyser, eventuelle 

internrevisjoner på tjenesteområdet 

17. Kopi av rutine/prosedyre for avvikshåndtering eller andre kontroll- og 

evalueringsaktiviteter i tilknytning til tjenesteutøvelsen 

18. Oversikt over registrerte avvik innenfor områdene som omfattes av tilsynet (ikke 

HMS-avvik) for siste 6 måneder og dokumentasjon på hvordan disse er fulgt opp 

19. Eventuelle andre styrende dokumenter som ikke er nevnt over og/eller annen 

dokumentasjon som er relevant for tilsynet 

20. Skriftlige klager til kommunen fra brukere/pårørende som omfattes av tilsynet 

innkommet til kommunen i 2016 og frem til dato for oversendelse av dokumentasjon. 

 

Dersom Krødsherad kommune ikke kan fremskaffe alt som nevnt over, ber vi kommunen 

opplyse hvilke punkter dette gjelder. Kommunen trenger ikke oversende dokumentasjon som 

finnes på nett, forutsatt at informasjon på nettet er oppdatert og korrekt.  

 

 

Aktuelle lover og forskrifter 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter 

 Lov om helsepersonell m.v. 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

 Forskrift om pasientjournal 

 Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenstyting etter lov av  

19. november 1982 nr. 66 helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 

1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 

  

   

Ved henvendelser i saken, vennligst oppgi vårt referansenummer.  

 

   

   

 

 

Etter fullmakt 

 

Meera Grepp  

Fungerende fylkeslege 

  Wenche Jensen 

  seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 


