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Tilsyn - HITRA KOMMUNE PLEIE- OG
OMSORGSTJENESTEN HJEMMESYKEPLEIE
Vi viser til tilsyn den 23.05.2017.
Vi viser videre til tilbakemelding datert 12.01.2018.

Oppfylte pålegg
Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og
plan
I tilbakemeldingen er hjemmetjenestens risikoanalyse om vold og trussel om vold vedlagt. Det fremgår
at hjemmetjenesten har hatt bistand fra bedriftshelsetjenesten i praktisk gjennomføring av
risikovurdering sammen med ledere, verneombud og tillitsvalgt. Det fremgår av tilbakemeldingen at alle
ansatte i hjemmetjenesten har deltatt i obligatorisk temadag om vold og trusler. Denne temadagen var i
regi av bedriftshelsetjenesten. Ansatte har også vært involvert i kartleggingen. Ledelse,
ansatterepresentanter og bedriftshelsetjenesten gjennomførte en risikovurdering og handlingsplan ble
utarbeidet.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
I tilbakemeldingen I tilbakemeldingen går det fram at bedriftshelsetjenesten har bistått
hjemmetjenesten i påleggsgjennomføringen. Vi ser at det har vært et samarbeid med dem gjennom hele
prosessen, og dette er positivt. Arbeidstilsynet mottok i tilsynet "årsplan BHT 2017" som viste ulike tiltak
BHT kan benyttes til, og antall timer som er planlagt på ulike aktiviteter for kommunen som helhet. Til
orientering er det viktig at det i framtidige framtidige planer for bruk av BHT synliggjøres hva den enkelte
avdeling i helse og omsorg skal ha av bistand i planperioden.
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På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/23435.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Gunvor Steinkjer Solstad
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
HITRA KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN HJEMMESYKEPLEIE, 7240 HITRA

2

