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Vedlegg
Rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og
Saksutredning
Fylkesmannen la 08.08.19 frem rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre med behov for
heldøgs pleie- og omsorgstjenester. Tilsynet ble gjennomført 29. og 30.04.19.
Tilsynet avdekket følgende lovbrudd:
1. Selbu kommune har ikke sikret at infeksjonskontrollprogrammet er implementert og
kjent blant de ansatte ved Selbu sykehjem.
2. Selbu kommune har ikke sikret at Selbu sykehjem har rutiner som i tilstrekkelig
grad ivaretar pasientenes grunnleggende behov innenfor områdene ernæring,
rehabilitering og tannstell.
Videre har fylkesmannen bemerkninger til kommunens styringssystem med tanke på

dårlig avvikskultur og at rutinene ikke er enhetlige og oppdaterte. Fylkesmannens
vurdering er at ovennevnte mangler ved styringssystemet ved Selbu sykehjem
innebærer en risiko for at svikt i tjenesteytingen ikke avdekkes og dermed at
forbedringstiltak ikke iverksettes.

Fylkesmannen forutsetter at Selbu kommune bringer forholdene påpekt i tilsynet i
orden og at dette avsluttes før de er tilstrekkelig sikker på at kommunens ledelse har
rettet lovbruddet og har lagt til rette for at tjenestene fremover vil kunne ytes i
samsvar med aktuelle lov- og forskriftskrav.
Fylkesmannen ber Selbu kommune om å oversende en vurdering av hvilke forhold
som påvirker og bidrar til lovbruddet, samt plan med nødvendige tiltak for å rette
lovbruddet.
Planen skal minimum inneholde en beskrivelse av
· hvilke tiltak som skal gjennomføres for å rette lovbrudd
· hvordan ledelsen vil følge med på samt kontrollere at tiltakene iverksettes
· hvordan ledelsen vil gjennomgå/kontrollere om tiltakene har virket som
planlagt etter at de har vært virksomme en tid. kommunens egne frister for å
sikre fremdrift
Frist for å svare Fylkesmannen i Trøndelag ble satt til 20.august 2019. Kommunens
svar kan evt. bli fremlagt i kontrollutvalgets møte.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariet viser til fylkesmannens funn, de tiltak som de ber om at kommunen setter i verk
for å lukke avvikene og svarfrist. Rapporten vil naturlig bli tatt med i grunnalget for den
risisko- og vesentligetsanalyse(ROV) som sekretariat vil gjennomføre ifb. med utarbeidelse
av ny forvaltningsrevisjonsplan.
Kontrollutvalget anbefales å ta rapporten til orientering.

