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Virksomhetstilsyn - tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem - Rapport
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte 18. og 19. oktober 2016 tilsyn i
Klæbu kommune, Klæbu sykehjem med tema «tjenesten til eldre i sykehjem».
Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon. Systemrevisjonen omfattet
følgende områder:
 Å undersøke om kommunene gjennom systematisk styring og ledelse sikrer
at beboere i sykehjem får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Herunder:
 Grunnleggende behov.
 Medisinsk oppfølging, inkl. tannhelse.
 Brukermedvirkning.
Foreløpig rapport ble oversendt kontaktperson for virksomheten enhetsleder
Torill Moe den 28. oktober og 17. november 2016. Klæbu kommune har gitt
tilbakemelding i brev av 7. november 2016 og e-post av 17. november 2016.
Rapporten er korrigert i henhold til tilbakemeldingen.
Vedlagt følger endelig rapport. Rapporten beskriver de samlede observasjoner og
funn fra tilsynet.
Det ble avdekket to avvik:
Avvik 1
Klæbu kommune har ikke sikret at Klæbu sykehjem har rutiner som ivaretar:
a) At beboernes integritet ikke blir krenket.
b) Nødvendig rehabilitering tilpasset den enkeltes tilstand.
c) Ivaretagelse av nødvendig munnhygiene.
d) Tilsynslegens funksjon som rådgivere til enhetsleder i
systemarbeid/utviklingsoppgaver.
Avvik 2
Klæbu kommune har ikke sørget for at journal- og informasjonssystemene i
Klæbu sykehjem er i tråd med myndighetskravene.

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Organisasjonsnummer: 974764350

2

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber Klæbu kommune om en tilbakemelding med
plan for retting av avvikene innen 20. desember 2016.

Med hilsen
Jan Vaage (e.f.)
fylkeslege

Ingrid Karin Hegvold
seniorrådgiver
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