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Varsel om tilsyn med Lillehammer kommune - ernæring og munnhygiene 
til pasienter på Gartnerhagen Bo- og servicesenter 

Etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5 skal Statsforvalteren i Innlandet 
føre tilsyn med alt helsepersonell, og alle helse- og omsorgstjenester i fylket. Statsforvalteren varsler 
med dette om tilsyn med ernæring, herunder munnhygiene, til pasienter ved Gartnerhagen i 
Lillehammer kommune. 
 
Tilsynet vil bli gjennomført som systemrevisjon 22.-24. mai 2023 etter fastsatt prosedyre og 
føringer gitt fra Statens helsetilsyn, jf. lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 5. 
 
Systemrevisjon er definert som en systematisk undersøkelse for å fastslå om virksomheten er 
underlagt styring, og om aktiviteter er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 
forskrift. Dette innebærer at Statsforvalteren skal undersøke om kommunens ledelse og 
kvalitetsforbedring sikrer at det er forsvarlige tjenester knyttet til ernæring, herunder munnhygiene. 
Vi ber om at aktuelle ledere, inkludert kommunedirektør varsles om tilsynsbesøket, slik at disse kan 
være tilgjengelige for tilsynslaget under tilsynsdagene. Det er spesielt ønskelig at aktuell ledelse er til 
stede på informasjonsmøte og oppsummerende møte. 
 
Formålet med tilsynet er å undersøke om Lillehammer kommune sikrer etterlevelse av 
myndighetskrav som gjelder ernæring, herunder munnhygiene, til pasienter i hjemmetjenesten. 
 
Tema for tilsynet 
Tilsynet har følgende tema: 
 

Om kommunen sikrer forsvarlig kartlegging, vurdering og oppfølging av pasientenes 
ernæringssituasjon, herunder munnhygiene. 

 
Tilsynet avgrenses mot helsepersonellets selvstendige plikt til forsvarlig yrkesutøvelse. 
 
 
Rettslig grunnlag for tilsynet 

• Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten 
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• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
• Lov om pasient- og brukerrettigheter 
• Lov om helsepersonell 
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
• Forskrift om pasientjournal  
• Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene 
• Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste 
• Forskrift om fastlegeordning i kommunene 

 
Vi viser til ny Nasjonalfaglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring (juli 2022). 
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering 
 
Statsforvalteren har full innsynsrett i taushetsbelagte opplysninger, og skal gis adgang til 
virksomheten iht./ lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-9 og § 12-3 i den grad det er 
nødvendig for å fremme tilsynets oppgaver. 
 
Informasjonsmøte. Vi ber om at kommunedirektør/kommunalsjef og avdelingsledere deltar og evt. 
deltakelse fra politisk ledelse. Vi ønsker i tillegg deltakelse fra de som skal delta i intervju. Også andre 
ansatte/ledere det vil være relevant for, kan møte. 
Statsforvalteren vil foreta en presentasjonsrunde og redegjøre for formålet med tilsynet, hvordan 
det skal gjennomføres. Dette vil vare i ca. 15 minutter.  
 
Intervjuer/målrettede samtaler. Vi ønsker samtaler med et visst antall personer på forskjellige 
nivåer i virksomheten. Det kan være aktuelt bl.a. å intervjue avdelingsleder(e), sykepleiere, 
fagarbeidere, ansatte uten formell kompetanse, hjemmehjelpere og kommunelege/administrativ 
leder for fastlegene 
 
Gjennomgang av journaler, vedtak og annen dokumentasjon. Vi ber om at det blir gitt tilgang til 
fullstendige journaler på mottakere av hjemmetjenester på tidspunktet for tilsynet. Vi ber om at 
dere ordner to tilganger til journalsystemet og to pc’er for revisjonsgruppa. Vi ber også om at det blir 
gitt en orientering om bruken av journalsystemet, og at det er en personer tilgjengelig for 
tilsynsteamet for veiledning ved behov. Vi kommer tilbake til hvilke journaler og annet 
dokumentasjon vi ønsker å se på. 
 
Befaringer/gjennomgang av nye opplysninger/dokumentasjon. Vi ønsker å foreta en kort 
befaring. Vi vil da gjennomgå nye opplysninger og dokumentasjon som ikke er forelagt tilsynet 
tidligere.  
 
Oppsummerende møte. På slutten av tilsynsbesøket ønsker vi å gi en oppsummering av våre 
observasjoner og gi en kort presentasjon av de funn vi har gjort under tilsynet. Det er en fordel at så 
mange som mulig av de som har deltatt på informasjonsmøtet og i intervjuer deltar også her. Dette 
er også en anledning til å gi innspill i forhold til eventuelle uklarheter og misforståelser som gjelder 
faktiske forhold. Varighet 30 minutter.  
 
 
Program og tidsbruk 
Tilsynsbesøket vil være fra 22. - 24. mai. Nøyaktig program med tider for informasjons- og 
oppsummeringsmøte, samt tidspunkter for de enkelte intervjuer vil bli satt opp på et senere 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering
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tidspunkt og sendt kommunen senest to uker før gjennomføring av tilsynsbesøket. Vi ønsker at to 
ansatte kan delta i journalgjennomgangen sammen med oss mandag 22. mai, noe det også er mye 
læring i fordi det innebærer egenevaluering. 
 
Anmodning om dokumentasjon  
Vi ber om å få oversendt følgende dokumenter: 
Se vedlegg. 
 
Brukerinvolvering  
• Statsforvalteren i Innlandet ønsker å involvere brukere i tilsyn med tjenestene. I den forbindelse 

ønsker vi at Lillehammer kommune bistår oss ved å legge til rette for at vi kan ha samtaler med 4 
pasienter, evt. med pårørende, der vi spør om deres opplevelse av hvordan 
ernæring/munnhygiene er ivaretatt. Vi ønsker at kommunen via en kontaktperson kan varsle de 
aktuelle, når det er avklart hvem dette blir. 

• Vi har utarbeidet et brev med invitasjon som vi håper Lillehammer kommune kan formidle til de 
det gjelder. Vi kommer tilbake til dette senere. 

Vi ber om å få tilsendt dokumentasjon, jf. vedlagte liste, innen 30. mars 2023. Dokumentasjonen 
gjerne sendes på e-post dersom det er mulig, unntatt sensitive opplysninger. Under tilsynsbesøket 
vil vi be om fullstendig journal for aktuelle tjenestemottakere/pasienter. Dersom ytterligere 
dokumentasjon er nødvendig vil dette bli etterspurt senere. I den grad opplysninger finnes i 
elektroniske datasystemer, ber vi om tilgang til dette. 
 
Statsforvalteren legger vekt på at dette tilsynet ikke skal forstyrre den daglige drift mer enn strengt 
nødvendig gjennom god forhåndsplanlegging. For å sikre oss at det blir satt opp et mest mulig 
hensiktsmessig program, samt å få gitt nødvendig forhåndsinformasjon, kan det bli nødvendig med 
et formøte.  
 
Det må stilles egnet møterom til disposisjon til gjennomføring av formøte, informasjonsmøte- og 
oppsummerende møte og til gjennomføring av intervjuer. Ytterligere informasjon om praktisk 
gjennomføring av tilsynsbesøket vil bli sendt den utpekte kontaktperson på et senere tidspunkt. 
 
Revisjonsteamet fra Statsforvalter 
Fra Statsforvalteren vil følgende delta:  
Revisor Gro Fallingen, seniorrådgiver, sykepleier 
Revisor Hosein Behsodi, seniorrådgiver, sykepleier 
Revisor Jordis Pøtzl-Obytz-, assisterende fylkeslege 
Revisjonsleder Åse Kongsvold, seniorrådgiver, jurist 
 
Kontaktperson 
Vi ber om at det oppnevnes en kontaktperson i Lillehammer kommune. Melding om hvem dette er 
bes gitt snarest og senest innen 30. mars 2023, gjerne på e-post til fmopako@statsforvalteren.no 
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Ved behov for avklaringer, spørsmål eller dersom tidspunktet ikke passer, vennligst ta kontakt med 
revisjonsleder Åse Kongsvold fmopako@statsforvalteren.no. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Harald Vallgårda (e.f.) 
fylkeslege 

  
 
Åse Kongsvold 
Seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Vedlegg til varsel om planlagt tilsyn 
 
 
 
 
Kopi til: 

LILLEHAMMER KOMMUNE HELSE OG VELFERD Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
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