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Hei
På vegne av Grong SV og Grong Senterparti ønsker gruppelederne et møte med kontrollutvalget i Grong
kommune. Vi ønsker å belyse nærmere hvorfor vi ønsket at kontrollutvalget skulle se nærmere på
konsesjonssakene på Duun og Elstadness.
I forvaltningsrevisjonen som er gjennomført og behandlet i kommunestyret fikk vi ikke fram vårt syn.
Vi ser alvorlig på den mangelfulle saksbehandlingen i de to nevnte sakene og ønsker derfor å gi vårt syn
til kjenne.
Med hilsen
Grong SV
Steinar Sæternes
og
Grong Senterparti
Erik Seem
Mvh
Erik Seem
90771645
Sørsivegen 4453
7870 Grong

Ikke noe problem med delt innstilling
Kommunal Rapport 25.6 2018 15:21

Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof
Bernt.
Spørsmål:
Er det nødvendig at innstillingen om budsjettet fra formannskapet skal inneholde en
flertallsinnstilling, all den tid innstillingen er «foreløpig», og saken først skal avgjøres i
kommunestyret? Kan formannskapet avgi en slik innstilling der det ikke tar stilling til valget
mellom de ulike endringsforslagene?
Svar:
I kommuneloven § 45, nr. 2, andre setning, har vi en bestemmelse om at kommunestyrets
vedtak om årsbudsjettet «treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet». Loven sier
ikke noe om hva slags vedtak som skal treffes eller krav til flertall.
Voteringstema ved formannskapets budsjettbehandling må være forslag til budsjettet i sin
helhet, men i motsetning til det som etter § 35 nr. 2 gjelder ved kommunestyrets
budsjettbehandling, er det ikke noe krav om at ett budsjettforslag skal få absolutt flertall, og
heller ikke noen regel om at man i siste omgang skal votere alternativt mellom de to
forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning. Formannskapets innstilling
skal rett og slett være en oppstilling av de forslagene som ble framsatt og votert over, med
angivelse av hvor mange stemmer hvert av disse fikk her. Det er med andre ord ikke noe
problem om vedtaket blir en «delt innstilling», der det ikke er flertall for noen av de
alternativene som presenteres.
Det må imidlertid også være greit nok at man i stedet treffer et slikt vedtak som her er gjort,
der man ganske enkelt vedtar å oversende rådmannens forslag med de ulike
fraksjonsforslagene som vedlegg, med angivelse av hvem som står bak hvert av disse. Disse
forslagene må imidlertid være framsatt i møte, slik at kommunestyret – og velgerne – vet
hvem som står bak hvert av disse. Det er neppe noe problem i denne saken, men i
møteboken må forslagene og utfallet av den første voteringen refereres, og så må det
deretter angis at man enstemmig vedtok det oversendelsesforslaget som ble det endelige
resultatet.

Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Kommunal Rapport 18.6 2018

Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet.
Det kan være legitimt å skjerme arbeidsmiljøet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ved et Nav-kontor har noen ansatte skrevet et brev til rådmannen der de gjør
rede for det de mener er et uholdbart dårlig arbeidsmiljø ved kontoret. En representant for
det lokale tjenestemannslaget ber om innsyn i brevet hos rådmannen, men denne avviser
dette under henvisning til bestemmelsen i offentleglova § 23, første avsnitt, om adgang til å
unnta «frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg
gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet». I sitt avslag viser
rådmannen til at det er tale om en konflikt der det har dannet seg ulike fløyer ved kontoret,
og at offentliggjøring av dette ville kunne bidra til et enda høyere konfliktnivå. Han viser også
til at en opptrapping av denne konflikten ville kunne føre til dårligere tjenestetilbud for
brukerne. Kan et avslag på en innsynsbegjæring begrunnes på denne måten?
SVAR: Jeg oppfatter det i utgangspunktet som helt legitimt at man ønsker å skjerme
arbeidsmiljøet ved kontoret ved å unnlate å gi opplysninger om en slik konflikt. Her er det
også et poeng at avsenderen av dette brevet jo selv kunne offentliggjort det, og når det ikke
skjer, må det oppfattes som at dette ikke var ment for allmennheten. Unntaket i § 23, første
avsnitt, gir i utgangspunktet ikke grunnlag for å unnta et dokument i sin helhet, det er bare
«opplysningar» i dette som kan skjermes. Men det er vel sannsynlig at dette brevet i sin
helhet vil oppfylle dette kravet. Hensynet til brukerne er ikke i seg selv et unntaksgrunnlag
etter denne bestemmelsen, men viser viktigheten av en god personalforvaltning på kontoret,
så jeg vil mene det er et relevant hensyn.

Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»
Kommunal Rapport 11.6 2018

Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
Hva som er forsvarlig saksbehandlingstid er det ikke mulig å gi et sikkert juridisk svar på,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Spørsmål:
Kommunene bruker noen ganger lang tid på å undersøke varsler om kritikkverdige forhold.
Et ferskt eksempel er fra Grimstad kommune der en gransking kommer i gang først
halvannet år etter at varselet ble levert. Hvor lang tid kan man bruke og samtidig påberope
seg forsvarlig håndtering når det gjelder tidsbruken?
Svar:
Dette er det ikke mulig å gi noe sikkert juridisk svar på. Det blir i siste instans et spørsmål om
en konkret vurdering av hva som anses som forsvarlig saksbehandling av den enkelte sak.
Forvaltningsloven sier bare at «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten
ugrunnet opphold», og i granskingssaker ligger det i sakens natur at det kan være nødvendig
med omfattende informasjonsinnhenting og kvalitetskontroll og utredning før arbeidet er
avsluttet. Jeg vil ikke ta stilling til den konkrete saken det vises til, men hvis det er riktig at
man har brukt halvannet år før man har kommet i gang med en slik varslingssak, kan jeg
vanskelig forestille meg at lovens krav om at man skal forberede og avgjøre saken «uten
ugrunnet opphold» er oppfylt. I praksis skyldes slike forsinkelser gjerne manglende evne eller
vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, men det er selvsagt ikke en holdbar
begrunnelse. Så her har kommunens ledelse klart nok et forklaringsproblem. Dette må da
kunne tas opp til vurdering av kontrollutvalget eller kommunestyret, eller klages inn til
Sivilombudsmannen av dem som måtte være parter i saken.

Orientering fra Rådmannen 20.08.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune
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Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Tilbakemelding vedr. tilsyn hjemmesykepleien
Mandat
Rapport om risikoanalyse for hjemmesykepleien
Risikostyringsprossess
Samling av diverse rutiner
Saksutredning
Rådmannen orienterer om:
· Legedekning i Grong kommune og status fra legekontoret.
· Foreløpig gjennomgang/orientering fra rådmannen "omstillingsprosjektet"
· Kommunens tilsvar på tilsynsrapport fra arbeidstilsynet. Kontrollutvalget har i vedtak bedt
rådmannen om en skriftlig tilbakemelding innen 20.august 2018. Svarene bes gjennomgås.
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Vedlagt ligger dokumentasjon og svar vedrørende pålegg 1 - 3:
1. Vold og trussel om vold – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan.
2. Vold og trusler – rutiner
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RISIKOVURDERING VOLD OG TRUSLER om vold:

Rapport om
Risikoanalyser for
hjemmesykepleien
Tema: Vold og trussel om vold
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1.0 Fremdriftsplan
Nr.

Beskrivelse

Dato

Medvirkende

1

Igangsetting:
Oppstart arbeidet med å forbedre virksomhetens
fokus på temaet vold og trusler i møte med ant
HMS & Bedriftshelse AS hvor handlingsplan blir
avtalt.

2018

Virksomhetsleder,
avdelingsleder,
verneombud og BHT.

Status
Utført

2

Risikoidentifisering: Strukturert brainstorming.
Møte med alle ansatte.

2018

BHT og alle ansatte

Utført

BHT gjennomfører opplæring i risikostyring, og
deretter gruppearbeid med følgende tema:
 Hva kan skje av uønskede hendelser?
 Hva tror du er ulike årsaker til dette?
 Hva tror du er mulige konsekvenser?
3

Avdelingsleder, verneombud og tillitsvalgte har
gjennomført flere arbeidsmøter for å sette seg
inn i temaet vold og trusler og sett på hvilke
risikoer som kan oppstå i arbeidshverdagen.

2018

Avdelingsleder,
verneombud og
tillitsvalgte

Utført

4

Kontekst: Fastsetting av mål, begrensninger og
akseptkriterier. Hvilke risikoområder skal vi særlig
ta høyde for.
Risikoanalyse. Gjennomgang av resultat fra
strukturert brainstorming og innspill fra
personalmøter. Utvelgelse av hvilke områder som
skal risiko-vurderes.

2018

Avdelingsleder, tillitsvalgt,
verneombud og BHT.

Utført

2018

Avdelingsleder, tillitsvalgt,
verneombud og BHT.

Utført

5

Sannsynlighet og konsekvens tallfestes for
område «vold og trusler om vold».
Gjennomgang av gjennomførte tiltak.
6

Risikoevaluering. Tallfestet risiko vurderes opp
mot vedtatte akseptkriterier. Eventuelle tiltak
vurderes og settes opp i HMS/IA handlingsplan.

2018

Avdelingsleder, tillitsvalgt,
verneombud og BHT.

Utført

7

Undervisning. Undervisning i risikostyring, samt
tema vold og trusler om vold.

2018

Alle ansatte

Planlagt

8

Risikohåndtering. Aktiviteter i handlingsplan skal
gjennomføres, evalueres og forbedres dere det er
aktuelt. Det vil være fokus på kurs, øvelse og
opplæring.

I henhold til plan

Ansvarspersoner i
henhold til handlingsplan.

Planlagt

9

Tertialvis evaluering.
 Har vi gjennomført avtalte tiltak?
 Har tiltakene hatt ønsket effekt?
 Har risiko endret seg?
 Er det nye risikofaktorer vi bør evaluere?

I henhold til plan

Avdelingsleder,
verneombud og BHT.

Planlagt

RISIKOVURDERING VOLD OG TRUSLER om vold:

2 Kontekst
2.1 Organisasjon:
Pleie- og omsorgstjenesten i Grong kommune består av ca. 100 ansatte fordelt på 3 avdelinger..
Se organisasjonskart under:
Eyvind Gartland
Pleie- og omsorgsleder

Marit Aarlie
Ass.pleie- og
omsorgsleder

Silje Nordal
Avdelingssykepleier,
hjemmebasert omsorg

Ann Mari Linmo
Avdelingssykepleier,
sykeheimen

2.2 Områder til risikovurdering:
Følgende område er valgt i denne risikostyringsprosess: Hendelser som omhandler vold og trusler om vold,
vedrørende tjenesteyting/hendelser som er tilknyttet hjemmesykepleien ved planlagte arbeidsoppgaver og
uforutsette hendelser.

2.3 Fagkompetanse HMS / Vold- og trusler:
 Alle ansatte med fagutdanning har gjennom sin utdanning fått opplæring i HMS, Vold og trusler.
 Vi har ansatte med videreutdanning innen psykiatri.
 En rekke ansatte har gjennomført Demensens ABC, et godt kurs for å reduseres sannsynlighet for vold og
trusselsituasjoner blant denne pasientgruppen.
 Alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført internt 40 timers HMS kurs. Dersom
kursene er eldre enn åtte år, skal det gjennomføres et todagers HMS oppfriskningskurs.
 Introduksjonskurs for nytilsatte, med oppfølging i 6 måneder, samt egne sjekklister for evaluering/oppfølging.

RISIKOVURDERING VOLD OG TRUSLER om vold:
2.4 Vårt mål:
Alle skal ta ansvar for egen profesjon. Vi bruker faget og deler erfaringer. Vi skal ha god kompetanseoverføring. Vi skal
ha tre faste treffpunkt i løpet av en dag på inntil en halv time hver. Om morgenen, midt på dagen og på
ettermiddagen.
Alle ansatte skal kjenne hvilke risikoer de eksponeres for på jobb. Ved behov gjennomføres egen risikovurdering på
brukere/beboere (situasjonsbetinget og brukeravhengig). Det utarbeides eget skjema til dette. Ansvarlig for
gjennomføring er primærkontakt/ primærgruppe.
Vi skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende lovverk. Alle ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Vi skal levere forsvarlige tjenester og ha et forsvarlig arbeidsmiljø:

2.5 Lovverk:
- Følgende lovverk stiller krav til risikovurdering og HMS:
- Arbeidsmiljøloven
- Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
- Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
- Forskrift om utførelse av arbeid
- Forvaltningsloven
- Pasient og brukerrettighetsloven
- Helse- og omsorgstjenesteloven

2.6 Interne retningslinjer:
- Forebygging og håndtering av vold og trusler i Pleie og Omsorgstjenesten
- Prosedyre for varsling for omsorgsavdelingene
- Vernerunde
- HMS plan avdelinger i Pleie og Omsorgstjenesten
- Prosedyre for avviksmeldinger og avvikshåndtering.
- Etiske retningslinjer
- Avtale med bedriftshelsetjeneste –ANT.
- Siste gjennomførte kartlegging og risikovurdering knyttet til vold/trusler med tilhørende tiltaksplan.
- Plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

RISIKOVURDERING VOLD OG TRUSLER om vold:
2.7 Akseptkriterier:
Det arbeides med psykisk syke, demente og rusavhengige mennesker. Av disse kan det forventes utagering som
lugging, klypning, spytting, slag og verbale trusler. Det er helsemessige årsaker til at de gjør som de gjør. Det jobbes
aktivt med å redusere dette til et minimum med fagarbeid og miljøarbeid. Gjennom fagtilnærming skal dette kunne
forebygges. Ovennevnte hendelser utført av psykisk friske brukere/beboere og pårørende er helt uakseptabelt. Det
skal gjennomføres egen risikovurdering som er situasjons og brukeravhengig. Viktig informasjon videreformidles til
alle som jobber med brukeren. Risikovurderingen gjennomgås med alt aktuelt personell.
Sannsynlighet
Betegnelse

Konsekvens
Betegnelse

Omfang

Mennesker

5 = Svært sannsynlig

1 gang per måned eller oftere

5 = Svært kritisk

Død og flere kritiske skader /
Selvmord grunnet arbeidsmiljø.

4 = Meget sannsynlig

1 gang per år eller oftere

4 = Meget kritisk

En eller flere skadet med
permanent skade / Arbeidsmiljø
påvirkes og flere slutter i
stillingen.

3 = Sannsynlig

1 gang per 5. år eller oftere

3 = Kritisk

En alvorlig personskade med
fravær, mulig permanent skade /
utstøtning fra jobben – bytter
jobb

2 = Mindre sannsynlig 1 gang per 10. år eller oftere

2 = Betydelig

Skade med fravær, men uten
permanent skade / sykmeldt
grunnet arbeidsmiljø.

1 = Lite sannsynlig

1 = Ubetydelig

Skade uten fravær

Har skjedd

5
4
3
2
1

10 15 20 25
8 12 16 20
6 9 12 15
4 6 8 10
2 3 4 5

RISIKOVURDERING VOLD OG TRUSLER om vold:

3 Risikoidentifisering
3.1 Strukturert brainstorming
Vi gjennomfører avdelingsmøter med ansatte der BHT gjennomfører kort opplæring i risikostyring, og deretter
gruppearbeid med følgende tema:
•
•
•

Hva kan skje av uønskede hendelser?
Hva tror du er ulike årsaker til dette?
Hva tror du er mulige konsekvenser?

Risikoevaluering ble gjennomført på følgende enheter:
Hjemmesykepleien

12 ansatte deltok

Etter avdelingsmøte, ble resultatet skrevet ut og hengt opp på avdelingen. Alle ansatte kunne føre på sine notater.

4. Risikoanalyse
4.1 Utvelgelse av områder
Den 2.mai 2018 blir det gjennomført et møte med avdelingsleder, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten. Det ble
gjennomgang av resultat fra strukturert brainstorming og plakater. Gruppen gjennomgikk alle punkter, sammenlignet de opp mot
avdelingene, og diskuterte seg frem til aktuelle satsningsområder videre.

4.2 Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til










arbeidets organisering og tilrettelegging,
hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,
alenearbeid,
arbeidstidens plassering
organisering,
bemanning,
kompetanse,
utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
tiltak dersom alle barrierer feiler

Under har vi beskrevet hvordan vi har jobbet med de ulike punktene ovenfor. Disse er overordnet i forhold til den
risikovurderingen som er gjennomført.

RISIKOVURDERING VOLD OG TRUSLER om vold:
Fokusområder
Arbeidets organisering og
tilrettelegging

Kort beskrivelse av situasjonen
HMS ansvar er delegert gjennom prosedyrer og delegasjonsreglement. Aktuell
informasjon ligger i dokumentarkiv i kvalitetssystem der ansatte har tilgang og
opplæring i bruk. Det finnes informasjon på vaktrom med navn på verneombud.
Vi utarbeider årlig HMS plan på helse-omsorg der ansatte, tillitsvalgte, verneombud
og BHT medvirker. Leder, verneombud og tillitsvalgte har 40 timers kurs i HMS: Vi har
faste møter mellom leder, verneombud og tillitsvalgte i samarbeidsutvalg for
arbeidsmiljøarbeidet og felles AMU i kommunen.
Det gjennomføres medarbeidersamtaler/samtaler i fellesskap. Avdelingssykepleier er
deltagende på de fleste rapporter.

Hvor, når og i hvilke
situasjoner arbeidstaker kan
bli utsatt for vold og trussel
om vold
Alenearbeid

Arbeidstidens plassering

Vi har gått gjennom avviksmeldinger, vernerunderapporter og resultatet fra vår
brainstorming, et møte der ansatte fikk komme med sine innspill til hvilke situasjoner
de kunne bli utsatt for vold og trusler om vold. I tillegg skal vi ha info/opplæring i
dette høsten 2018. Vi skal i tillegg fokusere på dette temaet på personalmøter og
fagmøter jevnlig fremover.
Med alenearbeid øker sårbarhetsnivået for arbeidstaker ved vold- og
trusselhendelser, og alenearbeid gjennomføres kun når risiko for utagering er
minimal. Risikovurdering er en del av dokumentasjonen i profil. Hver bruker har egen
sammenfatning der tiltakene er beskrevet. Alle endringer ved besøk gjennomgås på
rapport og dokumenteres. Alle ansatte er forpliktet til å lese rapporter i forkant av
besøk hos en bruker. I tilfeller der det er kartlagt en risiko for utagering/og eller
trakassering reiser det alltid 2 sammen. Det er ikke rom for subjektive vurderinger om
å dra ut til bruker alene, om risikovurderingen tilsier at man skal være to.
Vi opplever ikke at risikoen for vold og trussel om vold øker til bestemte tider på
dagen, eller på bestemte dager i uken. Risikoen påvirkes stort sett av andre faktorer.
Ansatte jobber stort sett i turnus, med overlapp i vakt skiftet fra 15-15.30. Dette for å
sikre god informasjonsgivning og unngå misforståelser. Turnusen vår følger lov og
avtaleverk. Det gjøres kontinuerlige vurderinger av bemanningsplanen vår. Det gjøres
endringer i denne ved store endringer i behov. Vi har for eksempel akkurat utvidet til
to kveldsvakter pga økt press i hjemmesykepleien. Dette har medført at de som
ønsker det har store stillinger, slik at det blir mere forutsigbart., og hverdagene flyter
bedre.
Vi har elektronisk dokumentasjon med kartlegginger og rapporter om hver enkelt
bruker. Vi har rapporter ved hvert vakt skifte. På Kvelden er det nattevakt på
sykeheimen som rykker ut ved behov. De har tilgang til rapportene til brukere på
bygda.

Organisering

Pleie- og omsorgsleder har delegert fullt personal, - økonomi, - og tjeneste ansvar.
Det er avdelingssykepleier som har det daglige ansvaret for tjenesten. Vi har
primærkontakter til hver bruker. De har ansvar for at opplysninger diagnoser,
sammenfatninger og iplos er oppdatert i vår elektroniske journal.
Avdelingssykepleier har kontor ved siden av personalet, og er i tillegg lett tilgjengelig
på telefon og epost.
Det gjennomføres daglige rapporter, avdelingsmøter hver 6. uke og oppfølging av
hver enkelt ansatt.

Bemanning

Vi har kompetanseplaner for faste ansatte, og egen opplæring for nyansatte.
(dokumentasjon, innføring i compilo kvalitets-, og avvikssystem, brannøvelse)
Vi har et høyt nærvær i hjemmesykepleien, og prøver å fokusere på samhold og
trivsel for å holde folk i jobb. Det er rom for å leie inn ekstra vakter ved økt press, noe
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som er viktig for sykefraværet. Når arbeidslistene skrives, tas det hensyn til
arbeidsstokkens sammensetning med tanke på antall og kompetanse. Prøver å
variere arbeidslister når det er mulig, for å få variasjon på arbeidsdagene.
Kompetanse

De faste ansatte i hjemmesykepleien er kun sykepleiere og hjelpepleiere. Som vikarer
bruker vi kun sykepleiere og sykepleiestudenter. De har gjennomgått samme
opplæring som de fast ansatte.
Vi har hatt opplæring i forbindelse med risikovurdering gjennom ANT, samt hatt dette
temaet opp på flere personalmøter/fagmøter. Vi skal ha egen opplæring ang dette
temaet til høsten, bestilt gjennom BHT.

Utforming av
arbeidslokalene og tekniske
løsninger

Vi har hjemmebasert tjeneste der alle ansatte har med seg sin egen mobil når de er
ute på oppdrag, slik at de lett kan nås. Hjemmesykepleien har nettopp startet med
mobil profil, og har dermed med seg en i-pad ut på bygda. Dette gjør at de kan lese
om brukeren rett før et besøk om de blir sendt ut på et oppdrag som ikke var planlagt
på morgenen.

Tiltak dersom alle barrierer
feiler

Vi har systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr, og har muligheter for å
tilkalle hjelp ved behov. Varslingsrutiner dersom situasjoner oppstår.

4.3 Mellomperiode
I perioden mai/juni 2018 er det arbeidet med gjennomgang av resultat fra strukturert brainstorming og innspill fra
personalmøter. Utvelgelse av hvilke områder som skal risikovurderes. Sannsynlighet og konsekvens blir tallfestet. Vi
foretar også en gjennomgang av gjennomførte tiltak og allerede registrerte aspekter som er registrert i Compilo.
Den 24.05.2018 ble risikomatrise komplettert:
Hva kan skje av uønskede hendelser innen vold og trusler?
Hva tror du er ulike årsaker til dette?
Hva tror du er mulige konsekvenser?
Hva er gjennomført av tiltak
Semikvantifisering av risiko (tallfeste sannsynlighet og konsekvens)
Risikograd sett opp mot vedtatte akseptkriterier
Forslag til ytterligere tiltak
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5 Risikoevaluering
Det gjennomføres et møte med avdelingsleder, avdelingsleder, verneombud og bedriftshelsetjenesten. Det blir gjennomgang av
resultat fra strukturert brainstorming og plakater. Det ble vedtatt å jobbe videre med følgende områder:
Nr

Avdeling
1 Grong Komm

Område
Hjemmes ykepl ei en

Hva kan skje av uønsket hendelse?

2 Grong Komm

Hjemmes ykepl ei en

Trus s el v medi s i neri ng

3 Grong Komm

Hjemmes ykepl ei en

Fa l l , ra n,- overfa l l

4 Grong Komm

Hjs pl

Medi eopps l a g

5 Grong kommune

Hjs pl

Tyver el l er fors øk på tyveri a v
medi s i n fra va ktrom/medi s i nrom
el l er a rbei ds bi l en.

6 grong kommune

Ulåst dør legekontor

Al enea rbei d ka n medføre vol d og
trus s el om vol d

7 Grong kommune

hjs pl

8 Grong kommune

hjs pl

9 Grong kommune

Hjs pl

10 Grong kommune

hjs pl

11 Grong kommune

hjs pl

Hva er mulig årsak til dette?
•Då rl i g oppl æri ng
•Då rl i g res pekt a v enkel tpers oner
•
•Lett ti l ga ng,
•ul å s te dører
•

Hva er mulig konsekvens?
•Trus s el , vol d mot betjeni ng
•Fa re for s ka de
•
•Trus s el om vol d
•Aggres jon
•

Gjennomførte tiltak
•Lå s eruti ner
•
•
•Lå s eruti ner
•Ruti ner for utl everi ng s kjer vi a
l egekontoret

• Ma ngl ende utvendi g bel ys ni ng
•
•
•Rus , ,
•kogni ti v s vi kt
• ps yki a tri , s tres s
Mi s fors tå el s er
•us ta bi l e brukere
•Rus
•Terror

• Utrygghet
•
•
•Ans a tte bl i r hengt ut i medi a .
• Då rl i g s el vføl el s e.
•Va ns kel i gere gi bruker den
tjenes ten ha n ha r kra v på
•Fyssik skade,
•utrygghet,
•redsel

•Ukl a r grens es etti ng
•
•
Utforkjøri ng/kol l i s jon
•Då rl i ge dekk, då rl i ge l ys ,
•trøtt og uoppl a gt s jå før,
•då rl i ge vei er,
•s tres s og då rl i g dømmekra ft hos
s jå før
Sl a g, s pa rk, l uggi ng, Fys i s k
•Rus a bruker,
uta geri ng
•forvi rri ng,
•ma ngl ende kunns ka p om brukers
væremå te/ba kgrunn.
uøns kete ti l nærmeøs er i form a v
•Ps yki s k opkjenni ng,
kys s i ng, kl emmi ng, uøns ket
•pa s i enten få r i kke den tjenes ten
kropps konta kt, s l i bri gre komenta rer ha n ha r kra v på .
•Ans a tte gruer s eg ti l å rei s e ti l
brukeren.
Aggres i ve brukere. Kjeft/kl a ge fra
•Rus ,
pa s i enter og/el l er på rørende.
• kogni ti v s vi kt,
Bes kyl dni nger om tyveri
•s pyki a tri ,
•s tres s .
•På rørende/brukeren føl er a t
tjenes ten i kke er god nok.
• Ua vkl a rte forventni nger, utrygge
brukere.
uøns kete møter med l øs e hunder
Pa s i enter ha r hunder hjemme s om
hjemme hos brukere.
de ha r l øs nå r pers ona l et kommer .

K

S

G

Nye risikoreduserende tiltak
10 •ny i nforma s jon
•Inns kjerpi ng a v ruti ner
•
9 •Opl æri ng a v a l l e pers onel l
•
•

2

5

3

3

• Vedl i kehol ds ruti ner
•
•
•Oppl æri ng
•
•

3

2

3

3

•Dørers ka l være l å s t
•Pros edyre for vol d og trus s el om
vol d
•

2

2

•Trus s el om vol d mot betjeni ng
•Fa re for s ka de
•
•Pers ona s ka de,
•s ka de kjøretøy,
•dyr i vei ba nen

•Egen pros edyre for a l enea rbei d
•Ka rtl eggi ng a v brukere
•
•Ruti ner for vedl i kehol d og
s ervi cea vta l er på l ea s i ngbi l ene.
•Al l e bi l ene må ha pi ggdekk,
•Al l e s jå fører s ka l ha førerkort.

4

2

4

2

8 •Vedl i kehol ds ruti ner med fokus på
s i kkerhet.
•
•

•Pers ons ka de,
• ps yki s k bel a s tni gn bå de for
pers onel l og bruker.

•Oppl æri ng a v pers onel l
•Ka rtl eggi ng a v bruker
•

3

2

•Ruti ner for vol d og trus l er.
•Kompeta ns epl a nl eggi ng
•

•Al l ti d 2 pers oner ti l pers oner med
kjent probl ema ti kk
•Anmel del s e ti l myndi gheter
•

3

2

6 •Oppfri s ki ng a v kurs a ng. vol d og
trus l er
•
•
6 •Bedre i nforma s jon ti l brukere
•Al l ti d 2 pers oner der det er
s a nns ynl i g a t s l i kt s kjer
•

•Utrygge a ns a tte,
•drå l i g s el vføl el s e hos a ns a tte ,
• gruer s eg ti l å gå på jobb

•utfører i kke oppdra g hos bruker om
de i kke er hjemme.
• Må vi i nn i hus et, rei s er vi a l l ti d 2
s tykker.
•Kl a re ruti ne på hvorda n kl a ger s ka l
hå ndteres .
•Gjennomga ng a v tema et vol d og
trus l er på pers ona l møter.
•
•
•

3

3

9 •oppl æri ng i hå ndteri ng a v vol d og
trus l er høs ten 2018
•
•

3

3

9 •Brukere med hunder gi s bes kjed
om å hol de hundene i nns tengt i bur
el l er i bå nd ved bes øk.
•
•

•Ubeha g/frykt/reds el
•
•

Ansvarlig
Vera

Frist
K S
G
medi o juni
2 2 4

3

2

6

6 • Bedre bel ys ni ng ved ut/i nnga ng
•
•
9 •Ruti ner fel l es i kommunen
•
•

3

1

3

3

2

6

4 •Oppl ys t pa rkeri ngpl a s s .
•Al l medi s i nutl everi ng s kjer vi a
l egekontor.
• Døra i nn ti l hjs pl SKAL være l å s t på
kvel ød/og hel g.
8

2

2

4

4

2

8

4

1

4

2

2

4

3

2

6

3

2

6

3

2

6

EG

EG

01.07.2018

01.11.2018
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5.1 Handlingsplan
Generelle tiltak
Pkt. Beskrivelse av tiltak

1

2

3

4
5

Bedriftshelsetjenesten har vært på et personalmøte (mai 2018)
hvor temaet var vold og trusler om vold, og opplæring/info om
risikovurdering og kartlegging av hendelser som kan oppstå i vår
arbeidshverdag.
Det er utarbeidet en rutine for forebygging/ håndtering av vold og
trusler ved planlagte oppgaver på bygda, og uforutsette hendelser
som kan oppstå ved utrykninger.
Årlig vernerunde med eget tema for vold og trusler. I tillegg har vi
bestilt undervisning fra BHT med temaet forebygging vold/trusler.
Vi skal gå gjennom Brøset-modellen på et personalmøte, og
vurdere om det er noe vi skal bruke i vår hverdag.
Prosedyre for mediebehandling oppgraderes
Videre opplæring i bruk av avvikssystem i Compilo

Gjennomførte tiltak (bokstavkode hentet fra skjema i 5.0 Risikoevaluering)
Pkt. Beskrivelse av tiltak

Ansvarlig

Frist

Pleie- og omsorgsleder

utført

Pleie- og omsorgsleder

utført

Pleie- og omsorgsleder/
avdelingssykepleier

Høsten 2018

Rådmann/kommunalsjef Okt. 2018
Avdelingsleder
Okt. 2018
Ansvarlig

Frist

Utarbeidet nye rutiner for håndtering av situasjoner der brukere
eller andre fremsetter trusler eller utøver vold på vår arbeidsplass.
Disse baserer seg på den kartleggingen vi har gjort med tiltak
beskrevet i sammenfatningen for hver enkelt bruker, vernerunde og
risikoanalyser.
Fokus på god dokumentering i journal. Alle tiltak i sammenfatningen
til bruker skal være oppdatert slik at alle kan finne korrekt og
oppdatert informasjon om bruker i journal til enhver tid. Denne
dokumentasjonen er tilgjengelig for hele personalgruppen.

Avdelingssykepleier

Utført

Avdelingssykepleier

Utført

Avdelingssykepleier

Utført

Avdelingssykepleier

Utført

Avdelingssykepleier

Utført

8

Nærværsfremmende og sykefraværsreduserende arbeid

9

Bemanning som overlapper i vaktskifter for å sikre god
informasjonsoverføring. Gir rom for kollegabasert
erfaringsoverføring.
Forebygging ved å følge de tiltak som er gjeldende i
sammenfatningen i journalen til brukere.
Ta opp ulike temaer på fagmøter og personalmøter.

Avdelingssykepleier
Avdelingssykepleier
Pleie- og
omsorgsleder
Pleie- og
omsorgsleder
pleie- og
omsorgsleder
Avdelingssykepleier

Utført
Utført
Utført

7

Det er to personer på stell/oppdrag der det er risiko for seksuell
trakassering eller annen risiko vurdert ut fra tiltakene i
sammenfatningen.
Arbeidsfordeling (Nyansatte og andre som føler det ubehagelig
skjermes fra brukere som kan utføre seksuell trakassering i den grad
det lar seg gjøre. Er de alene på vakt, kan de ringe sykeheimen eller
noen som har fri)
Vi utfører ikke oppdrag hos bruker om de ikke er hjemme. I de
tilfeller vi må inn til de og for eksempel hente klær fordi de er
innlagt på sykeheimen, drar vi alltid 2 stykker.
Jobber med psykososialt arbeidsmiljø
Utarbeidet en rutine for ansvarsvakt i hjemmesykepleien
Utarbeidet en kompetanseplan, som årlig evalueres opp mot behov
og manglende kompetanse i kommunen.
Introduksjonsprogram for nytilsatte, vikarer, studenter og lærlinger

Primærkontakter/
Avdelingssykepleier
Avdelingssykepleier

Utført

a)

b)

1

2

3

4
5
6

10
11

Utført
Utført
Uført

Utført
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Planlagte tiltak
Pkt. Beskrivelse av tiltak

Ansvarlig

1

Faste samarbeidsmøter mellom hjemmesykepleien og
familiebasen/rus/psykiatri

2

Rutiner for låsing av dør inn til legekontor på kveldstid/helg

3

Opplæring innen vold/trusler og stress/stressmestring gjennom BHT

Frist

Sept. 2018

Leder
legekontor Vera
Avdelingsleder

Sept. 2018
Okt 2018

6. Undervisning
Alle ansatte får tilbud om å være med på kurs i risiko for vold og trusler om vold. Kurset blir gjennomføres i
samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og skal tilpasses på bakgrunn av vår risikostyringsprosess. Følgende tema ble
gjennomføres:







Rollebeskrivelser / rolleavklaringer
Prosessbeskrivelse
Aktuelt lovverk
Gjennomgang av risikomatrise med årsaker, konsekvenser, gjennomførte tiltak og fremtidige tiltak.
Gjennomgang av akseptkriterier
Gjennomgang av uønskede hendelser i risikomatrise «vold og trusler»
o Hva legger dere i de ulike uønskede hendelsene?
o Har dere opplevd de ulike uønskede hendelsene?
o Hvordan ville dere agert/hvordan agerte dere?

6.1 Notater fra gruppearbeid
Alle registreringer som er registret i strukturert brainstorming, ukritisk
Avdeling

Uønsket hendelse

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser

1 Legekontor
2 Hjemmesykepleie

Ulåst dør legekontor
Trussel v medisinering

Trussel, vold mot betjening
Trussel om vold Aggresjon

3 Hjemmesykepleie

Utvendig belysning

4 Hjemmesykepleie

Aggressive brukere

5 Hjemmesykepleie

Slag, spark, lugging
Fysisk utagering

6 Hjemmesykepleie

Seksuell trakassering

7 Hjemmesykepleie

Verbal trakassering
Brukere
foresatte/pårørende
Medieoppslag

Dårlig opplæring
Lett tilgang, ulåste
dører, alenearbeid
Lite belysning,
alenearbeid
Rus, kognitiv svikt,
psykiatri, stress,
alenearbeid
Rus, kognitiv svikt,
psykiatri, stress,
alenearbeid
Rus, kognitiv svikt,
psykiatri, stress
alenearbeid
Rus, kognitiv svikt,
psykiatri, stress,
alenearbeid
Rus, kognitiv svikt,
psykiatri, stress,
misforståelser,
alenearbeid
Rus, kognitiv svikt,
psykiatri, stress

8 Hjemmesykepleie

9 Hjemmesykepleie

Bilkjøring, tyveri av
medisin

Fall, ran, overfall, trygghet
Utrygge ansatte, ansatte blir
sykemeldt, tjenestevegring
Utrygge ansatte, ansatte blir
sykemeldt, tjenestevegring
Utrygge ansatte, ansatte blir
sykemeldt, tjenestevegring
Utrygge ansatte, ansatte blir
sykemeldt, tjenestevegring
Utrygge ansatte, ansatte blir
sykemeldt, tjenestevegring

Utrygge ansatte, ansatte blir
sykemeldt, tjenestevegring
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7. Risikohåndtering
Ansvarspersoner i henhold til handlingsplan vil håndtere risiko. Aktiviteter i handlingsplan skal gjennomføres,
evalueres og forbedres dere dette er aktuelt.

7.1 Avvikshandtering
Rapportering og dokumentasjon
1. Alle hendelser med vold og trusler skal registreres som avvik i elektronisk kvalitetssystemet
2. Det skal krysses av for at det gjelder hendelser som rammer tjenestemottaker, samt hendelse som gjelder
arbeidsmiljø (arbeidstaker). Bakgrunnen for dette, er at hvis verneombud skal ha tilgang til avviket og kunne
jobbe videre med det, må det krysses av for dette.
3. Det er den som er utsatt for hendelsen som skal registrere avviket, og kan ved behov be om bistand fra
verneombud i forhold til utfylling av avvik.
4. Hendelser som medfører skader på ansatte skal også dokumenteres ved hjelp av intern skademelding.
5. Hendelsen skal også dokumenteres i fagsystemet Profil som tjenestemottaker er involvert.

7.2 Hendelseshandtering
Håndtering av hendelser som omhandler vold og trusler om vold, ved planlagte oppgaver eller uforutsette hendelser for
hjemmesykepleien.
1. Utarbeide gode sammenfatninger med gode tiltak for den enkelte bruker, slik at man ivaretar
tjenestemottaker på best mulig måte for å unngå at det oppstår hendelser med vold og trusler om vold.
2. Kursing og opplæring av alle ansatte i håndtering av vold og trusler om vold. Benytte eksterne fagpersoner for
opplæring og kursing.
3. Etiske refleksjoner og faglige diskusjoner både i rapportsammenheng, i løpet av arbeidsdagen og på
personalmøter.
4. Øvelser på hendelser innenfor vold og trusler om vold.
5. Temakvelder for ansatte (med for eksempel politi, rus og psykiatri)
6. Debrifing i etterkant av oppståtte hendelser.
Ved oppstått hendelse med en tjenestemottaker tilknyttet Hjemmesykepleien i Grong Kommune:
1. Den som opplever hendelsen, skal varsle ansvarsvakt og avdelingsleder.
2. Tilstrebe å ivareta både tjenestemottaker og arbeidstaker på best mulig måte, etter oppstått hendelse.
3. Skriv avviksmelding i det elektroniske kvalitetssystemet, Compilo (Ved behov, kan dette gjøres i samarbeid
med vaktansvarlig, verneombud, eller de som var tilstede ved hendelsen)
4. Ved skader på ansatte skal det også skrives intern skademelding.
5. Varsle verneombud og ansattes representanter.
6. Ta kontakt med eksterne faglige instanser ved behov for bistand. (lege, BHT, Oppfølgingstjenesten for
Psykiatri).
7. Debrifing i etterkant, enten alene, med leder/verneombud, i grupper.
Håndtering av hendelser som omhandler vold og trusler om vold, ved planlagte oppgaver eller uforutsette hendelser
hjemme hos bruker
1. Kursing av fagpersonell (alle faggrupper). Benytte eksterne fagpersoner for opplæring og kursing.
2. Ta opp temaet vold og trusler om vold i beredskapsteam-møter/felles møtepunkt.
3. Øvelser på reelle hendelser inne for vold og trusler om vold.
4. Temakvelder for ansatte (med politi, ambulanse, oppfølgingstjenesten for psykiatritjenester, etc.)
5. Debrifing i etterkant av oppståtte hendelser.
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Ved oppståtte hendelser ved hjemmetjenester, enten ved planlagte arbeidsoppgaver eller utrykning:
1. Den som først blir klar over hendelsen ringer ansvarsvakt.
2. Se på varslingsliste for å finne telefonnummer, og i hvilken rekkefølge de ulike skal varsles.
3. Ansvarsvakt vurderer situasjonen så raskt som mulig, for å iverksette videre tiltak.
4. Ringe 113/112 når det er behov for dette. (de vurderer behovet for å varsle beredskapsteamet).
5. Ansvarsvakt tilkaller/samler nødvendig mannskap, og sammen vurderer de hvem som skal bidra og hvem som
gjør hva.
6. Ikke rykk ut alene hvis du ikke er trygg på å håndtere situasjonen alene.
7. Ved mistanke om rus/alkohol/promillekjøring, skal du ikke rykke ut alene.
8. Ved mistanke/hendelser med vold og/eller trusler, skal du ikke rykke ut alene.
9. Debrifing i etterkant av oppståtte situasjoner (i grupper, alene, med leder og/eller verneombud).

Rutiner for oppfølging og etterarbeid av hendelser som omhandler vold og trusler om vold ved planlagte oppgaver og
uforutsette hendelser hjemme hos bruker.
Umiddelbart etter hendelsen har foregått, skal det gripes fatt i følgende:
- Debrifing i faggruppe, med verneombud og ansattes representanter, med leder eller alene.
- Den enkelte arbeidstaker skal få tilbud om faglig bistand fra eksterne fagpersoner (BHT, lege,
Oppfølgingstjenesten for psykiatritjenester)
Tiltak:
1.
2.
3.
4.
5.

Den ansatte/de ansatte skal tilbake i jobb, vurdere jobbrotasjon.
Den eller de som ble utsatt, skal følges opp hjemme ved en eventuell sykemelding.
Rutiner skal evalueres for å finne eventuelle forbedringer, eller endre rutiner.
Den/ de som ble utsatt, holdes oppdatert om videre behandling av episoden.
Den/de som ble utsatt skal tilbys faglig bistand i forbindelse med bearbeidelse av senvirkninger,
skademeldinger, erstatningskrav, o.l.

Rapportering og dokumentasjon:
Rapportering og dokumentasjon skal bidra til organisasjonen, både lokalt og overordnet, skal ha samlet oversikt over
skade og uønskede hendelser. Dette for å kunne ha et best mulig grunnlag for å vurdere og/eller sette inn relevante
tiltak.
1. Avviksmelding SKAL skrives ved alle uønskede hendelser, om det har skjedd en skade eller ikke. Avvik skal
meldes i kvalitetssystemet.
2. Vurder behovet for anmeldelse til politimyndigheter. Ansvaret for dette ligger hos avdelingsleder.
3. Ved skade eller fare for senskader:
a. Fyll ut internt skademeldingsskjema
b. Fyll ut NAV sitt skjema for yrkesskade hvis hendelsen har medført sykefravær og/eller utgifter til
behandling.
c. Følg prosedyre for skademelding i kvalitetssystemet for Grong Kommune
d. Ved alvorlig skade eller død SKAL politi og Arbeidstilsynet varsles UMIDDELBART.
4. Ved skade der det påregnes varig skade eller følgeskader:
a. Avviksmelding og internt skademeldingsskjema skal fylles ut.
b. Det skal også fylles ut forsikringsselskapenes skjema. Ta kontakt med Personal –og
organisasjonsenheten i Grong Kommune.

RISIKOVURDERING VOLD OG TRUSLER om vold:

8. Tertialvis Evaluering
Hvert tertial gjennomføres en evaluering med følgende faste spørsmål:





Har vi gjennomført avtalte tiltak?
Har tiltakene hatt ønsket effekt?
Har risiko endret seg?
Er det nye risikofaktorer vi bør evaluere?

I den evalueringen vil man også gjennomgå avviksmeldinger som er registrert i perioden, og vurdere nye
tiltak ut fra disse avvikene.
Er avvikene graverende vil de tas fortløpende utenom den tertialvise evalueringen.

Risikostyringsprosess
Virksomhet

Grong Kommune

Kontaktperson

Silje Nordal

Medvirkende

Avdelingsleder, alle ansatte, BHT

Dato

Vår 2018

Risikoplan
Prosess

Beskrivelse

Ansvarlig Medvirkende

1 Igangsetting

Dato(er)

Oppstartsmøte med forberedelse til arbeidet med risikostyring Silje
i virksomheten. Avtale
Nordal,
fremdriftsplan. Signering av mandat.
Øyvind
Gartland
2 Kontekst
Kort innledning i hva kontekst er og hva arbeidet innebærer.
Silje
Fastsetting av interne og
Nordal
eksterne omstendigheter, mål, begrensninger og
akseptkriterier. Det er viktig at vi har tilgang til HMS systemet.
3
Strukturert brainstorming for hvert besluttet risikoområde.
Risikoidentifisering Avdelingsvis møter med ansatte der BHT gjennomfører kort
opplæring i risikostyring, og deretter gruppearbeid.
I forkant av gruppearbeidet kan man med fordel gå igjennom
siste års avviksregistreringer, samt resultater fra vernerunder. Silje
Etter gjennomført gruppearbeid kan man henge opp
Nordal
spørsmålsarkene internt i avdelingen for videre komplettering
(ca. en uke).

Avdelingsleder, pleie og omsorgsleder, verneombud
og BHT

Utført

Avdelingsleder, verneombud og BHT

Utført

4 Risikoanalyse

Avdelingsleder, verneombud og BHT

Gjennomgang av resultat fra strukturert brainstorming.
Utvelgelse av hvilke uønskede
hendelser som skal risikovurderes (er kritiske).
Sannsynlighet og konsekvens tallfestes for kritiske hendelser.
Gjennomgang av gjennomførte tiltak.

Silje
Nordal

Avdelingsleder, alle ansatte, verneombud og BHT

Utført

Utført

5 Risikoevaluering

6 Undervisning

Tallfestet risiko vurderes opp mot vedtatte akseptkriterier.
Eventuelle tiltak vurderes og
settes opp i handlingsplan.
Undervisning i risikostyring, samt gjennomgang av komplett
risikovurdering og tilhørende
handlingsplan.

Aktiviteter i handlingsplan skal gjennomføres, evalueres og
7 Risikohåndtering forbedres dere det er aktuelt.
Møte hvert tertial der vi evaluerer risikobilde og
handlingsplan.

8 Tertialvis
evaluering

Sannsynlighet

Betegnelse

1 = Lite
sannsynlig

Skade uten
fravær

1 = Ubetydelig

Skade med
fravær, men
uten
permanent
skade
En alvorlig
personskade
med fravær,
mulig
permanent
skade
En eller flere
skadet med
permanent
skade
Død og flere
kritiske
skader

2 = Betydelig

2 = Mindre 1 gang per
sannsynlig 10. år eller
oftere

3=
Sannsynlig

1 gang per
5. år eller
oftere

4 = Meget
sannsynlig

1 gang per
år eller
oftere

5 = Svært
sannsynlig

1 gang per
mnd eller
oftere

Avdelingsleder, verneombud og BHT

Utført

Silje
Nordal

Avdelingsleder, verneombud og BHT

Utført

Silje
Nordal

Avdelingsleder, verneombud og BHT

okt.18

Silje
Nordal

Avdelingsleder, verneombud og BHT

okt.18

Konsekvens Risikograd

Betegnelse Omdømme Mennesker
Tenkelig

Silje
Nordal

5

10

4

8

15

20

25

12

16

20

3 = Kritisk

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

4 = Meget kritisk

5 = Svært kritisk

Nr Avdeling

Område

Hva kan skje av uønsket
hendelse?

Hva er mulig årsak til
dette?
•Dårlig opplæring
•Dårlig respekt av
enkeltpersoner
•
•Lett tilgang,
•ulåste dører
•

Hva er mulig
konsekvens?
•Trussel, vold mot
betjening
•Fare for skade
•
•Trussel om vold
•Aggresjon
•

Gjennomførte tiltak

• Manglende utvendig
belysning
•
•
•Rus, ,
•kognitiv svikt
• psykiatri, stress
Misforståelser

1 Grong Komm

Hjemmesykepleien Ulåst dør legekontor

2 Grong Komm

Hjemmesykepleien Trussel v medisinering

3 Grong Komm

Hjemmesykepleien Fall, ran,- overfall

4 Grong Komm

Hjspl

Medieoppslag

5 Grong kommune

Hjspl

Tyver eller forsøk på
tyveriav medisin fra
vaktrom/medisinrom
eller arbeidsbilen.

•ustabile brukere
•Rus
•Terror

Alenearbeid kan
medføre vold og trussel
om vold

•Uklar grensesetting
•
•
•Dårlige dekk, dårlige
lys,
•trøtt og uopplagt
sjåfør,
•dårlige veier,
•stress og dårlig
dømmekraft hos sjåfør
•Rusa bruker,
•forvirring,
•manglende kunnskap
om brukers
væremåte/bakgrunn.
•Psykisk opkjenning,
•pasienten får ikke den
tjenesten han har krav
på.
•Ansatte gruer seg til å
reise til brukeren.

6 grong kommune

7 Grong kommune

hjspl

Utforkjøring/kollisjon

8 Grong kommune

hjspl

Slag, spark, lugging,
Fysisk utagering

9 Grong kommune

Hjspl

uønskete tilnærmeøser i
form av kyssing,
klemming, uønsket
kroppskontakt, slibrigre
komentarer

•Låserutiner
•
•

2

Nye risikoreduserende
tiltak
5 10 •ny informasjon
•Innskjerping av rutiner
•

•Låserutiner
•Rutiner for utlevering
skjer via legekontoret

3

3

9 •Oplæring av alle
personell
•
•

• Utrygghet
•
•

• Vedlikeholdsrutiner
•
•

3

2

•Ansatte blir hengt ut i
media.
• Dårlig selvfølelse.
•Vanskeligere gi bruker
den tjenesten han har
krav på
•Fyssik skade,
•utrygghet,
•redsel

•Opplæring
•
•

3

3

6 • Bedre belysning ved
ut/inngang
•
•
9 •Rutiner felles i
kommunen
•
•

•Dørerskal være låst
•Prosedyre for vold og
trussel om vold
•

2

2

•Trussel om vold mot
betjening
•Fare for skade
•
•Personaskade,
•skade kjøretøy,
•dyr i veibanen

•Egen prosedyre for
alenearbeid
•Kartlegging av brukere
•
•Rutiner for vedlikehold
og serviceavtaler på
leasingbilene.
•Alle bilene må ha
piggdekk,
•Alle sjåfører skal ha
førerkort.
•Opplæring av
personell
•Kartlegging av bruker
•

4

2

4

2

8 •Vedlikeholdsrutiner
med fokus på sikkerhet.
•
•

3

2

6 •Oppfrisking av kurs
ang. vold og trusler
•
•

•Alltid 2 personer til
personer med kjent
problematikk
•Anmeldelse til
myndigheter
•

3

2

6 •Bedre informasjon til
brukere
•Alltid 2 personer der
det er sannsynlig at slikt
skjer
•

•Personskade,
• psykisk belastnign
både for personell og
bruker.
•Rutiner for vold og
trusler.
•Kompetanseplanlegging
•

K

S

G

4 •Opplyst parkeringplass.
•All medisinutlevering
skjer via legekontor.
• Døra inn til hjspl SKAL
være låst på kvelød/og
helg.
8

10 Grong kommune

hjspl

Aggresive brukere.
Kjeft/klage fra pasienter
og/eller pårørende.
Beskyldninger om tyveri

•Rus,
• kognitiv svikt,
•spykiatri,
•stress.
•Pårørende/brukeren
føler at tjenesten ikke
er god nok.
• Uavklarte
forventninger, utrygge
brukere.

•Utrygge ansatte,
•drålig selvfølelse hos
ansatte ,
• gruer seg til å gå på
jobb

11 Grong kommune

hjspl

uønskete møter med
Pasienter har hunder
•Ubehag/frykt/redsel
løse hunder hjemme hos hjemme som de har løs •
brukere.
når personalet kommer •
.

•utfører ikke oppdrag
hos bruker om de ikke
er hjemme.
• Må vi inn i huset,
reiser vi alltid 2 stykker.
•Klare rutine på
hvordan klager skal
håndteres.
•Gjennomgang av
temaet vold og trusler
på personalmøter.
•
•
•

3

3

9 •opplæring i håndtering
av vold og trusler høsten
2018
•
•

3

3

9 •Brukere med hunder
gis beskjed om å holde
hundene innstengt i bur
eller i bånd ved besøk.
•
•

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
20.08.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/242 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader
til regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet.

Vedlegg
Uavhengighetserklæring.
Saksutredning

Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende
vurdere egen uavhengighet, og skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget jf. revisjonsforskriftens § 15.
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon og ved
forvaltningsrevisjon.
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel, jf.
revisjonsforskriftens § 12. Oppdragsansvarlig revisor må ha ført en hederlig vandel,
være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller samt være
myndig.
Oppdragsansvarlig regnskaps revisor er registrert revisor og får sin vandel kontrollert
av finanstilsynet.
Oppdragsansvarlige vil gå gjennom sin årlige egenvurdering i møte.
Når det gjelder forvaltningsrevisors vurdering av sin uavhengighet vil
uavhengighetsvurderingen skje før hvert påbegynt forvaltningsprosjekt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Det er avgitt skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet til kontrollutvalget jf.
revisjonsforskriftens § 15. Kravene til uavhengighet og objektivitet for
regnskapsrevisor er med dette oppfylt.
Kontrollutvalget får seg forelagt vandelsattest for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
i møte.

Bidrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Grong kommune
Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 13 setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er
beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon § 14 begrensninger. Dette
dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon § 15.
Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i
revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Grong kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som
revisor.

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Grong kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget.

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
til å påvirke revisors
habilitet

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester overfor Grong kommune som er av en slik art at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 14, utfører revisor ikke
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt.
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og
kontroll-oppgaver

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Grong
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmektig for Grong kommune.

Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Steinkjer 13. august 2018

Knut Tanem

oppdragsansvarlig revisor

Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 20.08.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
20.08.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/242 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksutredning

Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og
plan for sitt revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte
revisjonsoppdrag skal løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos
revisor.
Regnskapsrevisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2018 i møtet. I
forbindelse med dette vil regnskapsrevisor gi en orientering om:
· Regnskapsrevisors risiko og vesentlighetsvurdering.
· Regnskapsrevisors arbeidsmetodikk – hvordan velges områder og utvalg ut for
nærmere kontroll
· Hva vil regnskapsrevisor fokusere på for regnskapet 2018 og hva vil
regnskapsrevisor ikke prioritere
· Regnskapsrevisors kontroll med kommunens økonomiforvaltning – herunder
kommunens etterlevelse av aktuelle lovregler og kommunale vedtak
· Regnskapsrevisors tidsbruk mht. særattestasjoner mv.
· Regnskapsrevisors tidsbruk mht. rådgivning og veiledning av kommunen
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Saksbehandlers vurdering
Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i
risiko og vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er
primært å avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke
revisjonshandlinger som må gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin
revisjonsberetning.
Orienteringen gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.
Eventuelle dokumenter gis ut i møtet.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
20.08.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/378 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning
• Under eventuelt diskuterer kontrollutvalget hvilket forvaltningsrevisjonsprosjekt som
skal prioriteres.
Utdrag av saksprotokollen fra kommunestyremøte den 20/10.2016 sak: 56/16
Grong kommunestyres enstemmige vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagte plan for
forvaltningsrevisjon i uprioritert rekkefølge:
- Helse og omsorg
- Flyktningetjenesten og BEEM (boenhet for enslige mindreårige)
- Barneverntjenesten
- Nærværsarbeid
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.

•

Konsek – dagen 2018
10.0ktober arrangerer Konsek. Trøndelag IKS den første fellessamlingen for alle
kontrollutvalg i det nye Trøndelag ved Hotell Scandic Hell, Værnes.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Etter møte gir kontrollutvalget beskjed til Revisjon Midt-Norge SA om hvilken
forvaltningsrevisjonprosjekt som skal prioriteres.

