
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsel om tilsyn med Oslo kommune, Bydel Alna 

 

Temaet for tilsynet er om Bydel Alna sikrer forsvarlige helse – og 

omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 

 

 
Fylkesmannen varsler om tilsyn, gjennomført som systemrevisjon med Bydel Alna. 

Tilsynet er et landsomfattende tilsyn som gjennomføres i utvalgte kommuner og 

bydeler i hele landet i 2016. Selve tilsynsbesøket vil bli foretatt 08.11.16 – 10.11.16. 

 

Fylkesmannen plikter etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3 å føre tilsyn 

med at kommunen oppfyller sitt ansvar for helse- og omsorgstjenester etter samme lov kapittel 3. 

Vi viser til lovens § 5-9 der det fremgår at Fylkesmannen uten hinder av taushetsplikt kan kreve 

opplysning om helse- og omsorgstjenesten i kommunene og dens brukere og pasienter som er 

påkrevet for oversikt, kontroll og tilsyn. 

 

 

Temaet for tilsynet 

Fylkesmannen skal undersøke om Bydel Alna gjennom systematisk styring og ledelse 

(internkontroll) sikrer at mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller 

leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstavene a og b. 

 

 Fylkesmannen skal undersøke og vurdere: 

1. Om bydelen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse, ved at mennesker med 

utviklingshemming 

- får tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg  

- får bistand til aktivisering 

- får opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg 

 

2. Om bydelen sikrer at mennesker med utviklingshemming  

- får helsetjenester i hjemmet 

- har tilgang til medisinsk undersøkelse, utredning og behandling hos fastlegen og i 

spesialisthelsetjenesten 

Oslo kommune, Bydel Alna  
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I tilsynet inngår også 

- kontroll av legemiddelhåndtering  

- om bydelen legger til rette for samarbeid med andre involverte i kommunen, med 

fastlegen og spesialisthelsetjenesten 

- om bydelen sikrer at brukeren medvirker i gjennomføring av tjenestene 

- om bydelen innhenter politiattest ved tilbud om ansettelse 

 

 
Lovgrunnlaget 

- Lov av 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester 

- Lov av 02.07.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 

- Lov av 02.07.1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 

- Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

- Forskrift av 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

- Forskrift av 03.04.2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp 

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

19.11.1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13.12.1991 nr. 81 om 

sosiale tjenester m.v. 

- Forskrift om en verdig eldreomsorg av 12.11.2010 nr. 1426 

- Forskrift av 21.12.2000 nr. 1385 om pasientjournal 

 

 
Nødvendige dokumenter som grunnlagsmateriale for tilsynet 

- Organisasjonskart og annen informasjon som viser gjeldende ansvars- og 

oppgaveplassering for helse- og omsorgstjenestene til voksne utviklingshemmede, 

herunder organiseringen av de enkelte tjenestestedene som yter heldøgns helse- og 

omsorgstjenester til brukergruppen, samt hvordan tjenesten er organisert til 

hjemmeboende. 

- Informasjon om eventuelle nylig gjennomførte eller planlagte organisasjonsendringer av 

betydning for helse- og omsorgstjenester til voksne utviklingshemmede. 

- Årsrapport for 2015 om den ikke finnes på kommunens nettside. 

- Styrende dokumenter for samarbeid/samhandling om tjenester til brukergruppen mellom 

ulike instanser innad i bydelen, med andre bydeler samt andre kommunale instanser, 

mellom bydelen og fastlegene og mellom bydelen og 

spesialisthelsetjenesten/habiliteringstjenesten. 

- Delegasjonsreglement eller annet som viser hvordan vedtaksfullmakt er delegert. 

- Stillingsinstrukser eller tilsvarende for stillinger/personellgrupper knyttet til tjenester til 

brukergruppen. 

- Kompetansekrav for stillinger knyttet til tjenester til brukergruppen og planer/prosedyrer 

for opplæring og veiledning av ansatte, herunder nytilsatte og vikarer. 

- Prosedyre/system for innhenting og oppbevaring av politiattest. 

- Prosedyre/system for internkontroll for dokumentasjon av tjenesteytingen, herunder 

journalføring av helsehjelpen. 

- Prosedyre/system for internkontroll for registrering og håndtering av avviksmeldinger 

samt for annen kontroll og evaluering av tjenestene. 

- Gjennomførte risikovurderinger/analyser, internrevisjoner/kommunerevisjoner siste 12 

måneder. 

- Kommunens/bydelens informasjon til brukere, pårørende og verger om tjenestetilbudet 

for denne brukergruppen. 



 

- Prosedyre/system for internkontroll for brukermedvirkning. 

- Kopi av mottatte klager/bekymringer siste 12 måneder på området for tilsynet fra 

brukerne eller deres representanter. Dette gjelder ikke klager som er oversendt 

Fylkesmannen.  

- En oversikt over alle utviklingshemmede over 18 år som bor i samlokaliserte boliger og 

en oversikt over alle utviklingshemmede over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig.  

Det bes om at disse oversiktene settes opp i to skjemaer som inneholder følgende 

opplysninger/kolonner for hver enkelt bruker: 

 Navn 

 Fødselsdato 

 Kjønn 

 Type tjenester, herunder også helsetjenester 

 Omfanget av tjenestene 

 Diagnoser, herunder utviklingshemmingen og andre diagnoser 

 

 

Fylkesmannen ber om å få tilsendt de nevnte dokumenter senest innen 22.08.16. 

 

Etter å ha mottatt ovennevnte dokumentasjon og brukeroversiktene vil Fylkesmannen velge ut  

20 brukere for videre gransking og vurdering. Ytterligere dokumentasjon for disse brukerne vil 

så bli innhentet. Av disse 20 vil vi plukke ut minst 4 brukere. I forkant av selve tilsynsbesøket vil 

vi gjennomføre samtaler med disse 4 brukerne eller deres representanter. Vi vil komme tilbake til 

nærmere detaljer knyttet til gjennomføringen av samtalene. 

 

Det vil også bli innhentet særskilte opplysninger om legemiddelhåndtering. 

 

 
Program for tilsynsbesøket 

 

08.11.16:  

Åpningsmøte kl. 09.00-09.30. På dette møtet gis det en kort presentasjon av metoden 

systemrevisjon samt hva som er tema for tilsynet. Ansatte som skal intervjues bør være til stede 

på åpningsmøtet. Intervjuer og gjennomgang av ytterligere dokumenter ca. kl. 09.40-18.00. 

Fylkesmannen vil komme nærmere tilbake til program, hvilke ytterligere dokumenter som trengs 

under tilsynsbesøket og hvem som skal intervjues. 

 

10.11.16: 

Sluttmøte kl. 14.00-15.00. På dette møtet vil funn fra tilsynet bli presentert. Det er ønskelig at de 

som er til stede på åpningsmøtet også deltar på sluttmøtet.  

 

Fylkesmannen ber om å få disponere to egne rom for intervjuene, samt møterom med prosjektor 

og tilhørende PC for gjennomføring av åpnings- og sluttmøtet. 

 

Fylkesmannen ber om at bydelen oppnevner en kontaktperson for tilsynet, både i forhold til 

forberedelser og gjennomføring. Det bes om at navn, stilling, telefonnummer og e-postadresse 

blir oversendt på e-post til fmoalha@fylkesmannen.no innen 08.08.16. 
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Tilsynet vil bli gjennomført av: 

Revisjonsleder seniorrådgiver Lene Haugen 

Revisor rådgiver Marius Kallerud Beck 

Revisor seniorrådgiver Marit Thorseth 

Revisor seniorrådgiver Jorunn Hunderi 

Observatør rådgiver Synne-Marie Bentzen 

 
Eventuelle spørsmål om tilsynet kan rettes til revisjonsleder Lene Haugen,  

e-post: fmoalha@fylkesmannen.no telefonnummer: 22 00 36 18. 

 

 
 

 

Med hilsen 

 

 

Petra Turet Olsen  

fung. fylkeslege Lene Haugen 

 seniorrådgiver 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

Kopi til: 

Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre, helse 

og sosiale tjenester 

Rådhuset, Rådhusplassen 1 0037 OSLO 

Oslo kommune, Bydel Alna Postboks 116 Furuset 1001 OSLO 
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