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Varsel om tilsyn med helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 
 

Fylkesmannen varsler med dette at vi vil gjennomføre et tilsyn med kommunens oppfølging 

av reglene etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 i Krødsherad kommune  

28.11-30.11.2017. Dette tilsynet vil bli gjennomført parallelt med tilsyn med helse- og 

omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming, jf. eget varsel om dette datert 

22.08.17. Det vil bli gjennomført enten stedlig tilsyn eller befaring i forkant av selve tilsynet 

og Fylkesmannen kommer tilbake til hvordan dette vil bli gjennomført.   

 

Fylkesmannen har plikt til å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 9. Fylkesmannen skal påse at virksomheten drives i samsvar 

med loven og forskrifter til loven, og føre tilsyn med tjenestene uavhengig av hvor den 

enkelte bruker bor, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. 

 

Tilsynsmetoden 

Systemrevisjonen er en systematisk undersøkelse for å fastslå om aktiviteter og tilhørende 

resultater er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. 

Revisjonsbesøket starter med et åpningsmøte, hvor vi informerer om grunnlaget og bakgrunn 

for tilsynet.  

 

Ved stedlig tilsyn vil Fylkesmannens besøke tjenestestedet, snakke med ansatte på stedet, 

bruker og/eller brukers representanter og gjennomgå relevant dokumentasjon. I forbindelse 

med stedlige tilsyn vil det bli utarbeidet egne rapporter. Observasjoner og eventuelle funn ved 

de stedlige tilsynene vil også benyttes i selve systemrevisjonen. Ved systemrevisjon vil det bli 

foretatt intervjuer av ansatte i kommunen, og revisjonsteamet vil gjennomgå relevant 

dokumentasjon. 

 

Tema for tilsynet 

Fylkesmannen skal undersøke hvordan kommunen legger til rette for alternative løsninger 

framfor bruk av tvang og hvordan kommunens sikrer at det ikke blir brukt ulovlig tvang og 

makt. Vi skal videre undersøke om iverksatte tiltak blir evaluert og om det er etablert 

systemer som sikrer at vedtak som skal forlenges, blir oversendt Fylkesmannen i tide. Videre 

skal vi undersøke om ansatte har nødvendig kompetanse for å kunne identifisere tiltak som 

kan være å anse som tvang, hvilken opplæring/veiledning de ansatte får og hvilke systemer 

som er etablert for å sikre at ansatte skriver skadeavvergende meldinger i nødsituasjoner jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5 tredje ledd bokstav, der dette er et krav. Vi skal også 

undersøke hvilken faglig oppfølging brukere med vedtak om bruk av tvang etter kapittel 9 får 

og hvilke tiltak kommunen har iverksatt å få rekruttert ansatte med nødvendig, formell 
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kompetanse i Krødsherad kommune. Fylkesmannen skal også undersøke hvordan plikten til 

internkontroll blir fulgt opp i Krødsherad kommune.  

 

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 dokumentasjonen Fylkesmannen eventuelt ønsker fremlagt under selve tilsynsbesøket.  

 

Vi ber om at det oppnevnes en kontaktperson for tilsynet, og det er ønskelig at dette er 

samme kontaktperson som for tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming. Fylkesmannen vil henvende seg til den som oppnevnes, gjennom 

prosessen fram mot tilsynet og under selve tilsynsbesøket. Tilsynsleder ber om en raskest 

mulig tilbakemelding om hvem som skal være 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 tjenestetilbudet til mennesker med 

utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig. I tid vil disse to revisjonene 

være sammenfallende og gjennomføres parallelt. Det vil bli utarbeidet to selvstendige 

rapporter fra tilsynene.  

 

Dokumentasjon 

Fylkesmannen ber om at dokumentasjon, systematisert etter nummereringen under, 

oversendes Fylkesmannen senest 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. Kommunens delegasjonsreglement, som viser delegasjon av myndighet til å fatte 

vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 

2. Opplæringsplaner for de som arbeider i boligene til personer med utviklingshemming 

3. Oversikt over gjennomført opplæring i 2016 og fram til dato for oversendelse i 2017 

4. Oversikt over alle ansatte som arbeider med personer med utviklingshemming, 

herunder stillingsandel, utdannelse og arbeidssted 

5. Rutine for å skrive meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner helse- og 

omsorgstjenesteloven § 9-5 tredje ledd bokstav a, kopi av meldinger skrevet i 2016 og 

meldinger om skader på ansatte/tjenestemottakere/andre for 2016 

6. Rutine for arbeidet med kapittel 9, herunder hvem som har ansvar for at vedtak 

utarbeides og hvilke rutiner overordnet faglig ansvarlig har for å følge opp dette 

7. Rutine for samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

8. Rutine for samarbeid med pårørende 

9. Oversikt over møtestruktur for ansatte i samlokaliserte boliger 

10. Kopi av eventuelle vedtak om brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt overfor 

personer med utviklingshemming  

11. Utskrift av journal for juli, august og september for mennesker med 

utviklingshemming som bor i samlokalisert bolig 

12. Kopi av rutiner for oppfølging av ansatte som jobber med personer med 

utviklingshemming som ikke bor i samlokaliserte boliger 
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13. Om kommunen har gjennomført interne tilsyn på området som dekkes av tilsynet, ber 

vi om å få oversendt rapportene etter disse. 

 

Sentralt regelverk i forbindelse med tilsynet 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.11 nr. 30 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67 nr. 45 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.99 nr. 63 

 Lov om helsepersonell m.v. av 02.07.99 nr. 64 

 Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 nr. 1393 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.12.02, nr. 1731 

 

 

   

   

 

 

Etter fullmakt 

 

Meera Grepp 

Fungerende fylkeslege 

  Wenche Jensen 

  seniorrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 


