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Oppfølging av lovbrudd påpekt i tilsyn - Halsen sykeheim - Stjørdal 
kommune 

Avvikene for 2019 ligger vedlagt:  
 

- Vedlegg 1 viser avvik meldt i Profil for hele sykeheimen (pasientrettede avvik). Dette 
var noe vi startet opp med i oktober 2019. 

- Vedlegg 2 viser avvik for hele 2019. Dette er avvik som er meldt inn via Kvalitetssida. 
 
Etter tilsynet er det jobbet mye med å få på plass gode rutiner i forhold til å melde 
avvik. Avdelingsledere har hatt dette som tema på personalmøter og følger tett opp 
på avdelingen i forhold til dette.  
 
Avviksrapporter er tema på alle HMS- møter der avdelingsledere, virksomhetsleder, 
verneombud og plasstillitsvalgte sitter. 

 
Medisinskfaglig rådgiver: 
 

- I møte med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen den 10.12.19 ble det 
utarbeidet en prosedyre i forhold til kommunelegens og sykeheimslegens 
ansvarsområde som mediskfaglig rådgiver (vedlegg 3) 

- Mal for stillingsbeskrivelse for sykeheimslege ble gjennomgått i samme møte (vedlegg 
4). Denne vil nå erstatte tidligere stillingsbeskrivelse for sykeheimslege. 

 
Grunnleggende behov, ernæring og tannstell: 
 

- Det er foretatt en gjennomgang av alle journaler ved Halsen sykeheim med tanke på 
ernæringskartlegging (MNA) som ligger tilgjengelig i Profil for utfylling og automatisk 
beregning av BMI. Dersom BMI viser underernæring/fare for feilernæring vil 
tilsynslegen bli kontaktet. Tilsynslegen gjør en vurdering og tiltak vil da eventuelt bli 
iverksatt i samarbeid med sykepleier.  
Ut i fra tiltaksplan og registreringer blir det gjort observasjoner og dokumentert i 
Profil under fanen ernæring: 

- Kartlegging/ernæringsstatus hvor det blir laget tiltak med eget tiltaksnummer. 
- Observasjon og registrering. Løpende dokumentasjon ut i fra tiltak som er iverksatt. 

Vedlegg 5 
 
Det er også foretatt en gjennomgang av alle journaler i forhold til å sikre at beboere 
får gitt nødvendig assistanse til tann- og munnstell både morgen og kveld. 
Vedlegg 6 
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Det er utarbeidet eget oppfølgingsskjema med dato for å sikre at evaluering blir 
gjennomført fortløpende. Ansvarlig for oppfølging av dette er sykepleier på avdelingen 
(Vedlegg 7) 
 

Rehabilitering og vurdering av fallrisiko: 
 

Brukere som flytter til Halsen sykeheim er ofte tidligere utredet i forhold til for 
eksempel fallrisiko og behov for rehabiliteringstiltak. Nye brukere blir tatt opp i 
ukentlig møte med tilsynslege og sykepleier på avdelingen. Dersom det avdekkes 
behov for rehabiliteringstiltak sendes det henvisning. 

 
 Henvisninger til fysio/ergo sendes til forvaltningskontoret, på søknadsskjema «søknad 
om helse og omsorgstjenester». Det skrives en kort beskrivelse av funksjon og diagnose 
og hva som er utfordringen. Ved behov henvises det til ytterligere opplysninger i Profil 

 
Oppsummering: 

Det er etter tilsynet jobbet mye for å få på plass gode system ved Halsen sykeheim. 
Det vi ser er imidlertid at implementering av nye system/rutiner tar tid og at dette må 
følges opp av ledelsen kontinuerlig. Mye av det vi har jobbet med i denne perioden vil 
også andre virksomheter kunne dra nytte av for å bidra til en kvalitetsforbedring. 
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