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HELSETILsvnET
tilsyn med sosial og helse

I Harstad kommune

Rådmannen

Unntatt fra offentlighet i henhold til offl.
§ Sa jf. tvi. § 13 første ledd nr. 1

L 9479 HARSTAD

DERES REF: I YOUR REF:

.J

VAR REF: I OUR REF:

2008/36 I MNY
DATO: I DATE:

\~ . november 2008

Avslutning av tilsynssak - brudd på
kommunehelsetjenesteloven §§ 1·3a og 6-3.
pasientrettighetsloven § 5-1, jf. helsepersonelloven § 41, og
internkontrollforskriften

Sammendrag og konklusjon
På bakgrunn av klage over behandlingen pasient_fikk på Olavsgården
sykehjem har Statens helsetilsyn vurdert om Harstad kommune - Olavsgården
sykehjem - gjennom sin internkontroll/styringssystem sikret at pasientene fikk
forsvarlig behandling og omsorgsfull hjelp.

Vi har konkludert med at kommunen
• ikke hadde gode nok rutiner for å utarbeide pleieplan
• ikke på en systematisk måte hadde kontrollert om prosedyren for

"Primærsykepleie i sykehjem" ble fulgt
• manglet nødvendige prosedyrer, rutiner eller lignende for sårstell, og at de

manglet rutiner for systematisk overvåkning av internkontrollen på dette
området

• ikke iverksatte gode nok tiltak for å forhindre fall, og ikke systematisk fulgte
opp avvikene som ble registrert

• manglet nødvendige prosedyrer, rutiner eller lignende for å håndtere konflikter
mellom pasienter/pårørende og ansatte

• i stillingsinstrukser og prosedyrer ikke klart hadde formulert hvem som hadde
joumalføringsansvar for pasienten

• manglet rutiner for systematisk kontroll av journalføringssystemet
• manglet entydige rutiner for å håndtere krav om utlevering av journal

Kommunens brudd på internkontrollplikten har medvirket til flere alvorlige
overtredelser av helselovgivningen. Harstad kommune - Olavsgården sykehjem· har i
forbindelse med tilsynssaken igangsatt tiltak for å utbedre manglene ved sitt
styringssystem. Helsetilsynet i Troms vil følge opp om dette arbeidet gir de ønskede
forbedringer, men det påhviler virksomheten et ansvar for til enhver tid å analysere
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