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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 

Problemstilling Har hjemmetjenesten etablert rutiner og praksis som ivaretar 

medisinering etter faglige anbefalinger? 

• Oppbevaring

• Opplegg og dobbeltkontroll

• A- og B-preparater

• Utdeling

Kilder til kriterier • Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter

og helsepersonell som yter helsehjelp

• Rundskriv til forskrift om legemiddelhåndtering for

virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

• Helsetilsynet: Råd til arbeidsgiver: gode rutiner for

legemiddelhåndtering

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og

omsorgstjenesten

• Helse- og omsorgstjenesteloven

• Pasient- og brukerrettighetsloven

• Forskrift om pasientjournal

• Kommunens egne rutiner, planer o.l.

Metode • Dokumentgjennomgang

• Stikkprøver i journaler

• Observasjon/befaring

• Intervju med ledere

• Spørreundersøkelse/spørsmål per epost til ansatte

ved behov

Tidsplan • Inntil 180 timer

• Høst 2022



 

 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Merete M. Montero 

Prosjektmedarbeider: Marit Ingunn Holmvik 

Styringsgruppe: 

• Tor Arne Stubbe 

• Mette Sandvik 

Eventuelt ekstern bistand 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Vevelstad 
kommune 

Kommunedirektør Kirsti Tømmervold eller den som 

rådmannen delegerer  

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

2.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Vevelstad kommune bestilte forvaltningsrevisjon i sak 2/21. Kontrollutvalget 

fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet «kvalitet i 

eldreomsorgen» med hovedvekt på hjemmebaserte tjenester, jf. prosjektnotat.  

2.2 Kommunens organisering 
Figur 1. Organisasjonskart Vevelstad kommune 

 

     Kilde: Vevelstad kommune 

 

Helse- og omsorgsområdet i Vevelstad kommune omfatter helsestasjon, sykehjem og 

hjemmetjenesten.   

Kommunen har en høyere andel innbyggere over 80 år som bor på sykehjem sammenlignet 

med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo.  

Vevelstad sykehjem har 8 pasientplasser og 6 omsorgsboliger.  



3 PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

3.1 Valg av tema 
Pleie og omsorg handler ofte om å yte tjenester som griper inn i den enkeltes liv og hverdag. 

Kvalitet på tjenestene er derfor ofte knyttet til brukerens opplevelse av livskvalitet og viktige 

verdier i den enkeltes liv. Tjenesten må derfor utformes slik at mottakeren opplever at de blir 

respektert og verdsatt.  

Revisor foreslår å avgrense forvaltningsrevisjonen til temaet medikamenthåndtering. 

Når et menneske får helsehjelp av kommunen, er det kommunen som er ansvarlig for å gi 

brukeren riktige legemidler til riktig tid. Feil i medikamenthåndteringen kan få svært alvorlige 

konsekvenser. Det er derfor viktig at all legemiddelhåndtering som fortas i kommunal 

helsehjelp er faglig forsvarlig, trygg og sikker. Risikoen for feil er alltid tilstedeværende i 

denne sektoren og kan få svært alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker. Gode rutiner, 

vaner og interkontroll er derfor svært viktig. 

3.2 Avgrensing 
Vi er kjent med at Statsforvalteren i Nordland har planlagt et tilsyn med tema helse 

og omsorgstjenester til eldre på sykehjem i september 2021. Revisor har vært i kontakt 

med Statsforvalteren i Nordland. De planlegger å vinkle tilsynet mot grunnleggende behov. I 

dette ligger oppfølging innenfor ernæring, aktivitet, demensoppfølging og medisinsk 

oppfølging (f.eks. dialog med lege, årlig legemiddelgjennomgang med ekstern partner osv.). 

De vurderer å se på forholdene både ved hjemmetjenesten og sykehjemmet, ettersom 

det er en liten kommune. Det vil bli avgjort i løpet av mai.  

Vi avgrenser forvaltningsrevisjonen til å se på medikamenthåndtering ved hjemmetjenesten. 

3.3 Problemstilling 
1. Har hjemmetjenesten etablert rutiner og praksis som ivaretar medisinering etter faglige

anbefalinger?

• Oppbevaring

• Opplegg og dobbeltkontroll

• A- og B-preparater



• Utdeling

3.4 Kilder til kriterier 
Revisor vil utlede kriterier fra følgende kilder: 

• Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter

helsehjelp

• Rundskriv til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som

yter helsehjelp

• Helsetilsynet: Råd til arbeidsgiver: gode rutiner for legemiddelhåndtering

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

• Helse- og omsorgstjenesteloven

• Pasient- og brukerrettighetsloven

• Forskrift om pasientjournal

• Kommunens egne rutiner, planer o.l.

3.5 Metoder for innsamling av data 
Revisor vil benytte seg av følgende metoder for datainnsamling: 

• Dokumentgjennomgang av kommunens rutiner, planer, sjekklister, maler, avvik,

narkotikaregnskap osv.

• Stikkprøver i journaler (f.eks. opplegg av medisiner, dobbeltkontroll av dosett)

• Observasjon/befaring

• Intervju med ledere

• Spørreundersøkelse/spørsmål per epost til ansatte ved behov

Trondheim 11.05.2021 

Merete M. Montero 

Oppdragsansvarlig revisor  

Dette dokumentet er elektronisk signert 



 

 

VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjekt nr: Kommune:
FR1176 Vevelstad

Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
Medisinhåndtering ved hjemmetjenesten

Hovedreferanse:
Kommuneloven § 24-4
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3
RS 200 --- Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 -- Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13
RS 300 -- Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8

Ansettelsesforhold: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA

Medlem i styrende Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som 
Organer ovenfor nevnte kommune deltar i.

Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 
funksjoner i annen kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte 

kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Rådgivnings- eller Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller 
andre tjenester som tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
er egnet til å påvirke vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt 
revisors habilitet med bestemmelsen i forskriften § 18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert 

enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp 
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger. 

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor 
nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Tjenesten under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som 
kommunens egne hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Opptre som fullmektig Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.
for den revisjonspliktige

Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Trondheim 06.05.21

Merete M. Montero
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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This document package contains:
-  Closing page (this page)
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This file is sealed with a digital signature.
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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