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¥n

Fylkesmannen

i Trøndelag

Trööndelagen
fylhkenålma

Hitra

kommune

Rådhusveien

7240

v/Rådmannen
1

HITRA

Oversendelse

av rapport

brukerrettighetsloven

Vedlagt

følger

kapittel

rapport

lovbrudd

Fylkesmannen

kapittel

28.06.2018

2018/9492

Deres

Deres

dato:

ref.:

etter pasient-

og

4A Hitra sykehjem

4A ved Hitra sykeheim

og Fylkesmannen

Vår ref.:

med helsetjenester

etter tilsyn med helsetjenester

brukerrettighetsloven
funnet

fra tilsyn

Vår dato:

etter pasient-

og

den 13.06.18.

Det ble ikke

anser derfor tilsynet

som avsluttet.

takker for et godt samarbeid.

Med hilsen

Mariann

Markussen

Paul André Andersson

(e.f.)

Fungerende seksjonsleder

Seniorrådgiver

Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen

Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1
Rapport

Kopi med vedlegg

Statens helsetilsyn

til:

Postboks 231 Skøyen

Postadresse:

Besøksadresse:

Postboks

Steinkjer:

7734

2600

Steinkjer

fmtlpost@fylkesmannen.no

Trondheim:

Strandveien
Prinsensgt

0213

38
1

www.fylkesmannen.no/trøndelag

OSLO

Telefon:

Saksbehandler:

74 16 80 00

Paul André

Org.nr.:

Telefon:

974 764 350

74 16 81 67

Andersson

Fylkesmannen

i Trøndelag

Rapport
fra tilsyn Hitra kommune
13.06.18 — Hitra
Bruk av tvang etter pasientog brukerrettighetsloven

Virksomhetens
Tidsrom

Hitra sykehjem

for tilsynet:

Kontaktperson

Tilsynet

adresse:

13.06.]

i virksomheten:

omfattet

følgende

8

Anna Strøm

områder:

'

Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp
pasientens samtykkekompetanse
blir vurdert.

'

Om kommunen
gjennomføres.

'

Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige
helsehjelpen
kan gjennomføres
med tvang.

Tilsynet

Dato:

avdekket

sikrer at tillitsskapende

ikke forhold

hos pasienter

tiltak forsøkes

som ga grunnlag

identifiseres

før tvungen

vurderinger

og at

helsehjelp

av om den aktuelle

for lovbrudd.

14.06.18

Paul Andre Andersson,
Cecilie

sykehjem
kapittel

Rønning

Seniorrådgiver

Guro Martine

Bjerkan,

Rådgiver

Mela, Seniorrådgiver

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmntpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Statens hus Strandveien 38
www.fylkesmannen.no/nt

Telefon:
74168000
Org.nr.:
974 772108

Saksbehandler:
Guro Martine Bjerkan
fmntgbj@fylkesmannen.no

—
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1. Innledning
Rapporten

er utarbeidet

del av Fylkesmannen
Fylkesmannen

etter tilsyn ved Hitra kommune
i Trøndelag

den forbindelse

blant annet medvirke

Formålet

med tilsynet

gjennom

sin internkontroll.

°

er å vurdere

innenfor

de tema tilsynet

følges opp i praksis

'

Tiltakene

er tilstrekkelige

omhandler

ingen fullstendig

omfattet

ivaretar

undersøkelse

har for å avdekke,

Tiltakene

Et tilsyn gjennomføres

for helse- og omsorgstjenesten
fører kontroll

om virksomheten

Tilsynet

-

Rapporten

til at lovverket

§ 12-3. Fylkesmannen

skal i

blir kjent

med virksomheten

på en slik

svikt.

Hvilke tiltak virksomheten
lovgivningen

år.

til å føre tilsyn hj emmel i lov om statlig tilsyn med

og påse at den som yter helsetjeneste

måte at det kan forebygge

i inneværende

§ 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven

helse- og omsorgstjenesten
og overholdt,

sin tilsynsvirksomhet

i fylket er gitt myndighet

13.06.]
8. Tilsynet inngår som en

den

tilstandsvurdering

overtredelse

av

omfatter
korrigeres

for å sikre at lovgivningen

overholdes

av dokumenter

avvik og merknader

om:

rette opp og forebygge

og om nødvendig

ved gjennomgang

ulike krav i lovgivningen

og journaler,

som er avdekket

av virksomhetens

intervjuer

under revisjonen

arbeid innenfor

og befaring.

og gir derfor

de områder

tilsynet

omfattet.
-

Avvik er mangel

-

Merknad
forskrift,

på oppfyllelse

er forhold

av krav gitt i eller i medhold

av lov eller forskrift

som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold

men der tilsynsmyndigheten

finner grunn til å påpeke mulighet

av lov eller
for forbedring

2. Gj ennomføring
Tilsynet

omfattet

Revisjonsvarsel
Intervj

følgende

aktiviteter:

ble utsendt

17.04.18.

uer

5 personer

ble intervjuet.

Det ble gjennomført

3. Hva tilsynet
Tilsynet
nødvendig

befaring

ved avdeling

Bomiljø

1 og 2 ved Hitra sykehjem.

omfattet

har undersøkt

om kommunen

legger til rette for at pasienter

helsehj elp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen

og formål forutsetter.

Videre har tilsynet

undersøkt

som motsetter

uten bruk av tvang,

om kommunen

seg

slik lovens krav

sikrer at helsehjelp

til
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denne pasientgruppen

blir vurdert i tråd med bestemmelsene

brukerrettighetsloven

kapittel

På dette grunnlag

har tilsynet

i pasient-

og

4A.
konkret

undersøkt:

Om kommunen

sikrer at motstand

mot helsehjelp

Om kommunen

sikrer at pasientens

Om kommunen

sikrer at tillitsskapende

hos pasienter

samtykkekompetanse
tiltak forsøkes

identifiseres

blir vurdert
før tvungen

helsehjelp

gjennomføres.
Om kommunen
helsehjelpen

4.

sikrer at det gjøres helsefaglige

kan gjennomføres

vurderinger

av om den aktuelle

med tvang

Funn

Det ble ikke avdekket

lovbrudd

ved tilsynet.

5. Regelverk
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten

m.m. av 30. mars 1984 nr. 15.

(Helsetilsynsloven)
Lov om behandling

i forvaltningssaker

av 10. februar

Lov om kommunal

helse— og omsorgstjenester

1967. (Forvaltningsloven)

m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse-

og omsorgstjenesteloven)
Lov om helsepersonell
Lov om pasient-

m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)

og brukerrettigheter

av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient-

og

brukerrettighetsloven)
Forskrift

om pasientjournal

av 21. desember

Forskrift

om ledelse og kvalitetsforbedring

2000 nr. 1385. (J oumalforskriften)
i helse- omsorgstjenesten

2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag
Dokumentasjon

som ble gjennomgått

'

Joumalsystemet<<Pr0f11>>.

'

Prosedyreperm

under revisj onsbesøket:

av 01. j anuar

v
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7. Deltakere
I tabellen

ved tilsynet

under er det gitt en oversikt

Funksjon

Navn

Anette

over hvilke personer

Vernepleier

Helsø

Silje Båtvik

Sykepleier

Monika

Hj elpepleier

Gjertås Nilsen

Anne Strøm
Anne Marjaana

/ stilling

Enhetsleder
Knuutinen

Avdelingsleder

som ble intervjuet.
Intervju

X

