
       
       
E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  28.03.2022  2021/3496 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Paul André Andersson, 74 16 81 67 
  
 
 
  

Inderøy kommune v/ Kommunedirektøren 
Vennalivegen 7 
7670 INDERØY 
 
 

  

 

Varsel om tilsyn med Inderøy kommune sin tjenesteyting den 19042022 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - tvungen helsehjelp ved 
Mosvik omsorg og aktivitetssenter 

Statsforvalteren i Trøndelag viser til tidligere utsendte varsel om tilsyn 2021.  
 
Statsforvalteren vil foreta en befaring i Mosvik omsorg og aktivitetssenter, intervju av ansatte og 
gjennomgang av journaldokumentasjon tilsynsdagen.  
 
Tilsynet skal undersøke om virksomheten følger kravene lovverket setter på følgende 3 områder: 
-Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens 
samtykkekompetanse blir vurdert. 
-Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres. 
-Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan 
gjennomføres med tvang. 
 
Tidsplan for tilsynet 19.04.2022: 
Kl. 08.30 - 12:00: Befaring i Mosvik omsorgsbygg og gjennomgang av journaler. 
Kl. 12.00 - 12.30: Intervju m/ sykepleier 
Kl. 12.30 – 13.00: Pause 
Kl. 13.00 - 13.30: Intervju med hjelpepleier/fagarbeider 
Kl. 13.30 - 14.00: Intervju m/ nattevakt 
Kl. 14.00 – 14.30: Tilsynsteamets interne arbeid 
Kl. 14.30 – 15.00: Intervju, gjennomgang av funn m/ leder 
 
Vi ber om at de som skal intervjues arbeider på den avdelingen som er utformet med tanke på 
demensomsorg. 
 
Statsforvalteren ber om at det opprettes 2 tilganger til tilsynsteamet i kommunens journalsystem. 
Videre ber vi om å få følgende lagt frem på tilsynsdagen: kommunens avvikssystem/meldinger, 
referater fra personalmøter, prosedyrer og annen informasjon dere mener er viktige for å belyse 
tilsynstema. 
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Tilsynet vil bli gjennomført av seniorrådgiver Paul Andre Andersson, juridisk seniorrådgiver Sigbjørn 
Holst. 
 
Vi ber om at kommunen oppnevner en kontaktperson som tar kontakt med oss fortrinnsvis på 
epost: fmtlpan@statsforvalteren.no eller tlf.: 7416 8167. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bøgseth (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Paul André Andersson 
seniorrådgiver 

Helse- og omsorgsavdelingen  Helse- og omsorgsavdelingen 
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