
    
    
    

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok. 
 
Varsel om tilsynet ble sendt 14.09.2020. 
 
Befaring ble gjennomført 27.10.2020 til 29.10.2020.  
 
Tema for befaringen: Landsomfattende tilsyn 2020 med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 
 
Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Grong sykeheim og hjemmetjeneste, og innledet med et kort 
informasjonsmøte 27.10.2020. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 
29.10.2020. 
 
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og 
gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som 
relevante for tilsynet: 
 

– Oversikt over møtestruktur (udatert) 
– Oversikt over ansatte i hjemmesykepleien 
– Oversikt over ansatte i sykehjemmet 
– Stillingsinstrukser avdelingssykepleier sykehjem og hjemmebasert omsorg, og avdelingsleder 

pleie og omsorg 
– Oversikt over pasientpopulasjon 
– Arbeidsplan hjemmesykepleie og sykepleie 
– Opplæringsprogram for nytilsatte (udatert) 
– Prosedyre om helsehjelp til pasient som mangler samtykkekompetanse og som motsetter 

seg helsehjelpen (udatert) 
– Mal for underretning av vedtak 
– Veiledning i utfylling av skjema for vedtak om helsehjelp til person uten 

samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (datert 2. januar 2014) 
– Prosedyre: Vurdering av pasienter med risiko for utagering eller annen motstand mot 

helsehjelp (sist revidert 19. februar 2020) 
– Prosedyre for vurdering og avgjørelse av om pasient mangler samtykkekompetanse (udatert) 
– Oversikt over avvik i Compilo fra og med 1. januar 2020. 

 
Følgende dokumenter ble framlagt under tilsynsbesøket: 
 

– Bok med møtereferat fra avdelingsmøter ved demensenheten (Solsiden) 
– Kartleggingsskjema ved innkomst 

 
I tillegg ble under tilsynsbesøket gjennomført befaring i sykehjemsavdelingene, gjennomført samtale 
med 7 beboere (3 fra sykehjemmet og 4 fra hjemmetjenesten), gjennomført intervju/samtale med 12 
ansatte (inkludert ledelse), samt foretatt en gjennomgang av 34 pasientjournaler. 
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I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på 
oppsummerende møte ved tilsynsbesøket. 
 

Navn Funksjon/stilling Intervju Oppsummerende møte 
Eyvind Gartland Kommunalsjef Grong 

kommune 
☒ ☒ 

Marit Aarlie Avdelingsleder ☒ ☒ 
Ann-Mari Linmo Avdelingssykepleier, 

institusjonsbasert omsorg 
☒ ☒ 

Hilde Larssen Avdelingssykepleier, 
hjemmebasert omsorg 

☒ ☒ 

Martin Kielland Sykehjemslege 
(kommuneoverlege) 

☒ ☐ 

Lise Hildrum Sykepleier ☒ ☐ 
Elin Kristensen Hjelpepleier ☒ ☐ 
Gro Bjørnsen Sykepleier ☒ ☐ 
Ragnhild Formo Hjelpepleier ☒ ☐ 
Jan Ståle Ahlin Hjelpepleier ☒ ☐ 
Julie Rye Sykepleier ☒ ☐ 
Tove Domås Sykepleier ☒ ☐ 

 
Disse deltok fra tilsynsmyndigheten: 
 

- Jan Vaage, fylkeslege/fagrevisor 
- Iakha Toivonen, rådgiver/revisor 
- Paul André Andersson, seniorrådgiver/fagrevisor 
- Cecilie Rønning Melø, juridisk seniorrådgiver/revisjonsleder 


