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Sammendrag 
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte 
områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: 

• Journalføring 
• Medikamenthåndtering  
• Individuell tilrettelegging av tilbudet 

 
 
Det ble påpekt avvik som omfattet alle de nevnte områdene. Avvikene representerer brudd på 
helselovgivningen som kommunen ikke hadde fanget opp og korrigert gjennom sitt 
styringssystem (internkontrollsystem). 



 

 
Avvikene er formulert slik: 
 
Avvik 1: 
Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke på en slik måte at 
medikamenthåndteringen ved Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift. 
 
Avvik 2: 
Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke på en slik måte at journalføringen ved 
Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift. 
 
Avvik 3: 
Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke gjennom et system av prosedyrer slik at 
kvaliteten på tjenestetilbudet ved Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift. 
 
 
 
 
Revisjonen har avdekket svakheter i styringssystemet som medfører at det er for stor risiko 
for at det kan oppstå svikt som ikke avdekkes og korrigeres. 
 
 
 
 
Dato: 29. mai 2009  
 
 
 
Svein Eggen (sign) 
revisjonsleder  

Henning Pettersen (sign) 
revisor 

 

1. Innledning  
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lillehammer sykehjem i perioden 13. 
februar 2009 – 29. mai 2009.  
 
I begynnelsen av desember 2008 hadde NRK flere innslag om Lillehammer sykehjem. 
Hoveddelen av innslagene var intervju med en av sykehjemmets ansatte sykepleiere, som bl.a. 
fortalte at arbeidsforholdene var dårlige, at bemanningen var for liten, at pasientene på 
sykehjemmet ikke fikk det de hadde krav på og at pasienter hadde fått redusert sin mulighet til 
å dusje til en gang i måneden. I tillegg fremgikk det at kommunal- og regionalminister 
Magnhild Meltveit Kleppa karakteriserte forholdene ved sykehjemmet som uverdige. 
 
Etter skriftlig og muntlig kontakt mellom Helsetilsynet i Oppland og Lillehammer kommune, 
besluttet Helsetilsynet i Oppland å gjennomføre tilsyn med utvalgte områder. 
 
Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig 
tilsyn med helsetjenesten § 2. 
 



 

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i 
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 
• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter 
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes 

 
En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 
undersøkelser. 
 
Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet 
omfattet. 
   
• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 
 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 
Lillehammer kommune har 26.104 innbyggere (pr. 17. mars 2009). Lillehammer sykehjem er 
kommunens eneste sykehjem. I tillegg til 191 sykehjemsplasser (sengeplasser) er det 26 
dagplasser ved sykehjemmet, herav 6 spesielt tilrettelagt for aldersdemente. Lillehammer 
sykehjem har 218 årsverk.  
 
Sykehjemmet ledes av en institusjonssjef, som er underlagt rådmann og kommunalsjef. 
Sykehjemmets organisering er slik: 
 

 
 
Kommunen har en prosedyresamling / kvalitetssystem beskrevet på intranettet, som er 
tilgjengelig for alle ansatte. Samlingen, som kalles ”Standarden”, er forbundet med PPS 
(Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten), som er et standardisert, elektronisk prosedyreverk 
for sykepleie.  



 

 
Kommunen har i bruk elektroniske systemer for journalføring (Gerica) og avviksbehandling 
(TQM). Disse systemene er felles for kommunens pleie- og omsorgstjenester. 
 
Kommunen har ikke noen gjeldende kompetanseplan for virksomheten, men er i gang med en 
omfattende kompetansekartlegging, som skal danne grunnlaget for utvikling av en 
fremtidsrettet kompetanseplan. 
 

3. Gjennomføring 
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:  
 
Revisjonsvarsel ble utsendt 13. februar 2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har 
oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 
 
Åpningsmøte ble avholdt 19. mars 2009. 
 
Intervjuer 
14 personer ble intervjuet. 
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 
Dokumentunderlag. 
 
Det ble gjennomført befaring ved medisinrom og vaktrom med medisintraller. 
 
Sluttmøte ble avholdt 20. mars 2009. 
 

4. Hva tilsynet omfattet 
Tilsynet har vært rettet mot hvordan Lillehammer kommune ivaretar sine plikter innenfor 
noen utvalgte kjerneområder i virksomheten.  
 
Tilsynet undersøkte disse tre områdene: 

• Journalføring 
• Medikamenthåndtering  
• Individuell tilrettelegging av tilbudet, herunder 

– Brukermedvirkning  
– Sosiale aktiviteter 
– Personlig hygiene 
– Mulighet for privatliv 
– Tannbehandling  
– Ernæring 

 
Tilsynet omfattet ikke en vurdering av om forholdene ved sykehjemmet var uverdige eller 
ikke. Verken metodikken som ble brukt eller tilsynets observasjoner gir mulighet til å gradere 
eller ta stilling til etiske spørsmål. 
 

5. Funn 
 
Avvik 1: 



 

Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke på en slik måte at 
medikamenthåndteringen ved Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift. 
 
Avvik fra følgende myndighetskrav:  
Forskrift om legemiddelhåndtering §§ 4, 7 og 8, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-3 og 1-3 
a og internkontrollforskriften §§ 4 og 5.  
 
Avviket bygger på følgende:  

• Virksomhetens ansatte har i varierende grad kjennskap til hvem som er ansvarlig for 
legemiddelhåndteringen og hva dette ansvaret innebærer. 

• Prosedyrer for legemiddelhåndteringen er i liten grad kjent blant de ansatte, herunder 
administrering av insulin.  

• Når hjelpepleier administrerer insulin, blir ikke doseringen kontrollert av annet 
helsepersonell. 

• Prosedyrer for evaluering, kontroll og vurdering av risikoforhold i forbindelse med 
medikamenthåndteringen er i liten grad kjent blant de ansatte. 

• Rutiner for istandgjøring av dosett er i liten grad kjent. 
• Rutiner for bruk av synonympreparater er i liten grad kjent. 
• I en del tilfeller er det ikke signert for istandgjøring og kontroll av dosett.  
• Av 40 undersøkte journaler fremgikk det i 2 tilfeller at det var ordinert medikament fra 

lege, uten at medisinene var gitt til pasientene. 
• Det er gitt skriftlig generell tillatelse ved oppslag på medisinrom til avdelingene til å 

gi Ibux og Paracet uten at lege varsles. Tillatelsen er ikke datert eller signert. 
• Det er gitt skriftlig generell tillatelse ved oppslag på medisinrom til avdelingene til å 

gi Sobril, Imovane og Nobligan. Det fremgår av tillatelsen at beskjed skal gis til lege 
etter at dette er gjort. Tillatelsen er ikke datert eller signert. 

• Det blir ikke gjennomført systematiske risikovurderinger i forbindelse med evaluering 
og styring av virksomheten.  

• Det er ikke en omforent forståelse blant de ansatte av hvorledes et avvik defineres, når 
avvik skal meldes, om og hvordan meldingene brukes i forbedringsarbeidet. 

• Virksomheten har et elektronisk avvikssystem (TQM). Rapportering fra 
avvikssystemet behandles i ledermøtene, men det sikres ikke at tiltak som blir 
iverksatt blir evaluert for å kontrollere om de har fått den ønskede effekt.  

 
Avvik 2: 
Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke på en slik måte at journalføringen ved 
Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift. 
 
Avvik fra følgende myndighetskrav:  
Helsepersonelloven §§ 39 og 40 jf. journalforskriften § 8 jf. kommunehelsetjenesteloven  
§ 1-3 a og internkontrollforskriften §§ 4 og 5. 
 
Avviket bygger på følgende:  

• I 26 av de 40 gjennomgåtte journalene fremgikk det at medisiner var endret uten at 
dette var medisinsk begrunnet. 

• Virksomhetens ansatte har forskjellige oppfatninger av hvem som er journalansvarlig 
og hva denne rollen innbærer. 

• Det foreligger ikke implementerte og omforente rutiner for sikring av at journalene 
føres i samsvar med de kravene som stilles i lov og forskrift. 



 

• Tiltaksplaner benyttes i varierende grad i oppfølgingen av pasientene. De blir i liten 
grad evaluert og ajourført. 

• Status ved innleggelse er ofte mangelfullt dokumentert. 
• Det blir ikke gjennomført systematiske risikovurderinger i forbindelse med evaluering 

og styring av virksomheten.  
• Det er ikke en omforent forståelse blant de ansatte av hvorledes et avvik defineres, når 

avvik skal meldes, om og hvordan meldingene brukes i forbedringsarbeidet. 
• Virksomheten har et elektronisk avvikssystem (TQM). Rapportering fra 

avvikssystemet behandles i ledermøtene, men det sikres ikke at tiltak som blir 
iverksatt blir evaluert for å kontrollere om de har fått den ønskede effekt.  

 
Avvik 3: 
Lillehammer kommune styrer og kontrollerer ikke gjennom et system av prosedyrer slik at 
kvaliteten på tjenestetilbudet ved Lillehammer sykehjem er i henhold til lov og forskrift. 
 
Avvik fra følgende myndighetskrav:  
Kommunehelsetjenesteloven § 2-1, kvalitetsforskriften § 3 jf. kommunehelsetjenesteloven  
§ 6-9. Internkontrollforskriften § 4. 
 
Avviket bygger på følgende:  

• Kvalitetsforskriftens krav til utarbeidelse av prosedyrer er bare delvis oppfylt. Det 
foreligger enkeltprosedyrer om forskjellige deler av pleien (herunder prosedyrer for 
ernæring, terminalpleie, dokumentasjon, tannhelsetilbud/tannpuss, bruk av toalettstol, 
sengebad i flatt leie og kartlegging av smerte). Prosedyrene finnes delvis i PPS og 
delvis i sykehjemmets egen kvalitetshåndbok, Standarden. 

• Gjennom intervjuene kom det frem at mange av de ansatte bare i liten grad kjente til 
eller forholdt seg til skriftlige prosedyrer, men i stedet spurte kollegaer om råd og fikk 
sin læring på den måten.   

• Det blir ikke gjennomført systematiske risikovurderinger i forbindelse med evaluering 
og styring av virksomheten. 

• Det er ikke en omforent forståelse blant de ansatte av hvorledes et avvik defineres, når 
avvik skal meldes, om og hvordan meldingene brukes i forbedringsarbeidet. 

• Virksomheten har et elektronisk avvikssystem (TQM). Rapportering fra 
avvikssystemet behandles i ledermøtene, men det sikres ikke at tiltak som blir 
iverksatt blir evaluert for å kontrollere om de har fått den ønskede effekt. 

• Opplæring av nyansatte sikres ikke på en forsvarlig måte. 
 

Kommentar:  
Utarbeiding av systematiske, skriftlige prosedyrer, rutiner og retningslinjer er nødvendig for å 
kvalitetssikre tjenester. I kvalitetsforskriften vektlegges det at kommunen skal utarbeide et 
system av prosedyrer for å løse de oppgavene som fremkommer i bestemmelsen på en slik 
måte at de tilfredsstiller brukernes grunnleggende behov.  
Prosedyrene bør inneholde en beskrivelse av de formål, anvendelsesområde og ansvar som 
skal sørge for at brukeren av tjenester opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet og får 
mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv. I tillegg bør 
prosedyrene utfylles med mer spesifikke retningslinjer om hvordan brukere av tjenester får 
dekket fysiske og sosiale behov. 
 
De prosedyrer som foreligger på sykehjemmet beskriver i stor grad handlinger og hvordan 
disse skal utføres, og i liten grad hvordan sykehjemmet skal sørge for at brukeren av tjenester 



 

opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet og får mulighet for ro og skjermet privatliv, 
selvstendighet og styring av eget liv. 
 

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 
Lillehammer kommune skal gjennom styringssystemer og internkontroll sørge for at 
virksomheten drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, for derigjennom å sikre 
forsvarlig drift. Tilsynet fant at det etablerte systemet ikke var fullstendig på alle områder.  
 
Etter kvalitetsforskriften skal kommunen utarbeide et ”system av prosedyrer”. Formålet med 
dette er å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine 
grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd 
og livsførsel. De rutinebeskrivelsene som foreligger tilfredsstiller ikke forskriftens krav til et 
”system av prosedyrer”. Det som foreligger av rutiner er lite i bruk av de ansatte, som i stor 
grad videreformidler forskjellige rutiner muntlig mellom hverandre.   
 
Bruken av avviksmeldinger i kvalitetsforbedringsarbeidet gir ikke den effekt den burde. Det 
var ingen omforent forståelse av hva som skulle meldes som avvik, noe som medførte at det 
var opp til den enkelte å bidra inn i avvikssystemet. Det var heller ikke rutiner som sikret at 
de korrigerende tiltakene som ble iverksatt på bakgrunn av avviksmeldinger ble evaluert. 
 
På alle nivåer ble det avholdt møter for å diskutere forhold som trengte oppmerksomhet. Det 
var derimot ikke etablert rutiner for rapportering eller etterspørring av risikovurderinger eller 
sårbarhetsanalyser.  
 
Som det fremgår innledningsvis, er formålet med systemrevisjonen å vurdere om 
virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen 
omfattet undersøkelse om: 
• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter 
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes 
 
Revisjonen har avdekket svakheter i styringssystemet som medfører at det er for stor risiko 
for at det kan oppstå svikt som ikke avdekkes og korrigeres. 
 

7. Regelverk 
• LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene 

(kommunehelsetjenesteloven) 
• LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven) 
• LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 
• LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 
• FOR 1988-11-14 nr 932: Forskrift for sykehjem og boform med heldøgns omsorg og 

pleie 
• FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 

(internkontrollforskriften)  
• FOR 2004-12-23 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og 

sosialtjenesteloven  
• FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal (journalforskriften) 



 

• FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 
(kvalitetsforskriften)  

• FOR 2008-03-03 nr 320: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og 
helsepersonell som yter helsehjelp (forskrift om legemiddelhåndtering) 

 

8. Dokumentunderlag 
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av 
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: 

• Oversikt over møtestruktur ved Lillehammer sykehjem 
• Referat fra møte i arbeidsgruppe 31.10.2008 i forbindelse med ny organisering ved 

sykehjemmet 
• Referat fra utvidet ledergruppemøte 11.09.2008 
• Referat fra ledermøte 13.03.2008 
• ”Struktur for avdelingssykepleierforum ved Lillehammer sykehjem” (udatert) 
• Referat fra avdelingssykepleierforum 18.11.2008 
• Retningslinjer for kvalitetsutvalget (udatert) 
• Avviksrapport for regnskapsåret 2008 for Lillehammer sykehjem 
• ”Konsekvenser ved reduksjon av 15 årsverk ved Lillehammer sykehjem” (udatert) 
• Arbeidsnotat 21.10.2008: Reduksjon ved Lillehammer sykehjem – nedleggelse av 

pasientplasser. 
• Konsekvensjustert budsjett for 2009  
• Notat om budsjettavvik 
• Internt notat etter møte med rådmannen 16.05.2008  
• Måldokument for tjenesteområde Lillehammer sykehjem (Strategi- og økonomiplan 

2009 – 2012) 
• Organisasjonskart for Lillehammer kommune 
• Organisasjonskart for Lillehammer sykehjem 
• Kriterier for sykehjemsplass (23.12.2008) 
• Rutine ved tildeling av sykehjemsplass (21.05.2008) 
• Rammebetingelser for stilling som kontorleder (30.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som sekretær (30.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som resepsjonsmedarbeider (27.11.1999) 
• Møtereferat om organisering, innhold etc. i kveldssykepleierstillingen (15.10.2003) 
• Rammebetingelser for stilling som offentlig godkjent sykepleier (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som nattavdelingssykepleier (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som offentlig godkjent hjelpepleier (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som omsorgsarbeider (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som pleieassistent (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som tilsynslege (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som koordinerende tilsynslege (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som aktivitør (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som miljøarbeider (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som miljøterapeut (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som offentlig godkjent sykepleier (27.11.1999) 
• Rammebetingelser for stilling som aktivitør lærling (27.11.1999) 
• Notat: ”Hvordan sikret brukermedvirkning på system og individnivå” (Mars 09) 
• Resultatdokument fra ”Medarbeiderundersøkelsen 2008” 



 

• Prosedyrer fra kvalitetssystemet ”Standarden”: 
• Dokumentasjon – Lillehammer sykehjem (22.12.2008) 
• Dødsfall i sykehjemmet (28.11.2007) 
• Terminalpleie (22.12.2008) 
• Lov om pasientrettigheter kapittel 4A – bruk av tvang – opplegg og rutiner  

(Feb 09) 
• Vedtaksmal – pasientrettighetsloven kap. 4 A 
• Tuberkulosekontroll for ansatte i barnehage, skole og helsetjenesten i Lillehammer 

kommune. (30.01.2009) 
• Informasjonsmappe til nye ansatte og vikarer ved Lillehammer sykehjem (22.10.2008) 

Innholdsfortegnelse. 
• Sjekkliste for introduksjon. 
• Informasjonsark: ”Gjensidig hospitering mellom geriatrisk seksjon 10B SIL og 

Lillehammer kommune” 
• Utdrag fra årsmelding 2007 for Lillehammer kommune (for området pleie og omsorg, 

herunder sykehjem) 
 
 
 
Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

• 40 journaler for pasienter som hadde vært på sykehjemmet i minst seks måneder.  
• Delegasjonsreglement for Lillehammer kommune (26.01.2006) 
• Hefte: ”Informasjon om kvalitetsarbeid i Lillehammer kommune” (mars 2008) 
• Prosedyrer fra kvalitetssystemet ”Standarden”: 

• Ernæring, grunnleggende (19.12.2008) 
• Medikamenter – utdeling (23.12.2008) 
• Medikamenter – dokumentasjon (23.12.2008) 
• Individuelle planer, bakgrunn, bruksanvisning (28.03.2007) 
• Individuell plan – mal (30.01.2007) 
• Standard lederavtale for Lillehammer kommune 

 
Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oppland: 

• Revisjonsvarsel datert 13. februar 2009 
• Oversendelse av dokumentasjon fra Lillehammer kommune  
• Diverse epostkontakter vedrørende den praktiske gjennomføringen av tilsynsbesøket 

 

9. Deltakere ved tilsynet 
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøtet og sluttmøtet og 
hvilke personer som ble intervjuet. 
 
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte
Louise Ljung Avdelingsleder  X X X 

Jannicke Nøss Sykepleier X X X 

Toril Fagermo Bergh Opplæringskoordinator X X X 

Kari Jorun Bakken Avdelingssykepleier X  X 



 

Karin Strandheim Avdelingssykepleier X X X 

Wenche Engen Staum Hjelpepleier  X X X 

Gustav Natvig Lege  X X X 

Anne F. Andersen Sykepleier  X X X 

Einar Åslid Hjelpepleier  X X X 

André K. Sveen Avdelingsleder  X  X 

Unni Kurland Pleieassistent  X X X 

Jørn M. Gaukerud Kontorsjef  X  X 

Siri Moen Kommunalsjef  X X X 

Jostein Skundberg  Institusjonsleder X X X 

Ruta Jakimaviciene Lege    X 

Monica Gaaserud Sykepleier   X 

Hilde Brathove Sykepleier   X 

Kjersti S. Holmestad Avd.leder dagsenteret   X 

Toril Gjerstad Renholdsoperatør    X 

Hilde Th. Aasen Konst. avd. leder 3. etg.  X X 

Grete Elise Heggen Hjelpepleier   X 
Inga Marit S. 
Kvaalshagen Hjelpepleier   X 

Hege Storåen Hjelpepleier   X 

Aud E. Olsen Sjefsykepleier   X X 

Aud Johannessen Sykepleier    X 

Annar Skrefsrud  Rådmann  X X 
Synnøve Brænden 
Klemetrud Ordfører   X 

 
Fra tilsynsmyndighetene deltok: 
 
• Rådgiver Henning Pettersen 
• Rådgiver Beate Golten  
• Rådgiver Jens Christian Bechensten 
• Rådgiver Svein Eggen (revisjonsleder) 
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