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Avslutning av tilsyn
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til gjennomført tilsyn i Aukra kommune 27.04.16 og
28.04.16. Tema for tilsynet var tvungen helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven
kapittel 4A til pasienteri sykehjem.
Det ble under tilsynet avdekt følgende avvik:
Avvik 1:
Aukra kommune sikrer ikke at tilsette har nødvendig kunnskap om pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A.
Avvik 2:
Aukra kommune sikrer ikke at helsehjelp til pasienter i sykehjem blir vurdert i tråd med
reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.
Tilsynsrapport ble sendt til kommunen 30.05.16. Aukra kommune la frem sin plan om
lukking av avvik i brev av 14.06.16.Kommunen ba om utsatt frist for gjennomføring av plan
i brev av 16.09.16.Ny oppdatering fra kommunen kom i brev av 02.11.16. Aukra kommune
v/ enhetsleder og demenskoordinator var på møte hos Fylkesmannen 09.11.16. I epost av
18.11.17 mottok Fylkesmannen en oppdatering av tiltak i kommunen. Det har også senere
vært korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen sist i e-post datert 16.02.17 fra
demenskoordinator. Vi også mottatt flere vedtak om bruk av tvang fra Aukra kommune og
gitt konkret tilbakemelding på disse. Vi har kjenner til at tjenesten nå har ukentlige fagmøter,
hvor tilsynstemaet er tatt opp. Disse møtene oppleves nyttig og nødvendig og Fylkesmannen
legger til grunn at disse møtene opprettholdes også i fremtiden.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nå vurdert innkommet dokumentasjon og kommet til
at avvikene som ble gitt under tilsynet kan anses rettet.
Fylkesmannen legger til grunn for sin beslutning om å avslutte tilsynet at Aukra kommune
også fremover gjennom sin internkontroll vil sørge for at det ikke benyttes ulovlig tvang
ovenfor beboere på sykehjemmet. Vi forutsetter også at de ansatte får opplæring slik
redegjort for i tilbakemeldingen fra dere også fremover.
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal avslutter med dette tilsynet mot Aukra kommune og
ønsker kommunen lykke til i videre utviklingsarbeid.

Med helsing

Grete Teigland (e.f.)

Marit Vestad

direktør

revisjonsleder

Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har ingen signatur.

