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Saksutredning
Kommunestyret behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved
helsetunene 23.04.18, sak 13/2018. Kommunestyret fattet følgende vedtak:
·
·

·

Kommunestyret tar rapport om forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved
helsetunene til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
· Sørge for at ansatte er trygge i vurderingen av pasient/brukers
samtykkekompetanse, og at ansatte kjenner vilkårene og rutinene for
vedtak om bruk av tvang
· Sørge for at prosedyrer for legemiddelhåndtering er kjent og at de
etterleves
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget og kommunestyret skriftlig
tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2018.

Rådmann oversendte tilbakemelding på hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp i
epost 12.11.18 (vedlagt). Rådmann informerer om at det er arbeidet på ansatte-, leder- og
systemnivå for å sikre en systematisk tilnærming. Tilbakemeldingen gjengis under i korte
trekk:
Samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp:
· Eksisterende rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet er gjennomgått og drøftet
· Virksomhetene har utarbeidet rutiner for å gjennomføre planlagt og systematisk
opplæring
· Avdelingene tar opp temaet i møter i det daglige
· Utstrakt samarbeid med fylkesmannen

Legemiddelhåndtering:
Gjennomgang og evaluering av rutiner og prosedyrer minimum 1 gang per år
Opplæring – satt i årshjul for å sikre kontinuitet og årlig gjentakelse
Oppfølging av rutiner i daglig drift
Rådmann redegjør i sin tilbakemelding også for andre relevante tiltak som er iverksatt.
Rådmann er invitert i kontrollutvalgsmøtet for å orientere om oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak og svare på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om det fortsatt er behov for å ha fokus på tjenestekvalitet ved
helsetunene eller om det anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalgets
vedtak skal oversendes kommunestyret, jf. kommunestyrets vedtak i sak 13/2018.

