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Rapport miljørettet helsevern 

 

tilsyn sykehjem 2019 
 

 

Bakgrunn 
 

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har i løpet av våren 2019 gjennomført tilsyn ved alle 

sykehjemmene i våre 11 eierkommuner. Bakgrunn for tilsynene er en kampanje iverksatt av 

Helsedirektoratet og NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid). Tema for kampanjen 

er "miljørettet helsevern i sykehjem" og tar utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern, 

som er hjemlet i folkehelseloven. Sykehjem er en av mange typer virksomheter som omfattes 

av forskriften. HMTS har tidligere hatt tilsyn ved sykehjemmene når det gjelder oppfølging av 

smittevern knyttet til legionellaforebygging i dusjanlegg. I tilsynskampanjen er det foretatt en 

bredere gjennomgang av flere tema i forskriften.  

 

Tilsynets hensikt 

● Bidra til at beboerne sikres gode miljømessige forhold på sykehjemmet. 

● Vurdere om sykehjemmet drives i henhold til utvalgte paragrafer i forskrift om 

miljørettet helsevern. 

 

Gjennomføring 
 

Det var laget en intervjuguide med tema som skulle belyses på tilsynene. Dette omfattet 

byggenes fysiske miljø og tilstand, internkontroll, sikkerhet, rutiner for varsling, smittevern 

inkl legionella, avfall, renhold, fysiske forhold på bygget, sanitæranlegg, universell utforming, 

kost og sosiale forhold. Tilsyn og tema ble varslet og avtalt i god tid på forhånd. I tillegg ble 

det bedt om innsending av en del dokumentasjon på forhånd. Det var ønskelig at syke-

hjemmene deltok med flere nøkkelpersoner som leder, vaktmester, ansvarlig for renhold, 

kjøkken, etc. Mange hadde også med verneombud på tilsynet. Deltakelsen varierte fra 2 

personer til rundt 10. Tilsynet ble gjennomført som intervju og gjennomgang samt en befaring 

av bygget.  

 

Resultater 
 

Totalt ble 19 sykehjem besøkt 

Bodø  

Furumoen sykehjem, Vollsletta sykehjem, Sentrum sykehjem, Stadiontunet sykehjem, Mørkved 

sykehjem, Hovdejordet sykehjem, Sølvsuper helse- velferdssenter 

Beiarn Beiarn sykehjem  

Fauske Fauske sykehjem  

Gildeskål  Gildeskål bo- og servicesenter 

Hamarøy  Hamarøy Bygdeheim  

Meløy  Ørnes omsorgssenter- sykehjem,  Vall omsorgssenter - sykehjem 

Røst  Røst helsesenter - sykehjem 

Saltdal Saltdal sykehjem  

Steigen  Steigentunet  

Sørfold Sørfold sykehjem, Sørfold eldresenter 

Værøy Værøy sykehjem 
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I etterkant ble det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil vi registrerte på tilsynet og 

hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke var oppfylt. Mer alvorlige feil ansees som avvik 

og kreves derfor utbedret innen en fastsatt frist. Merknader er forhold som bør bedres og som vi 

forutsetter at virksomheten utfører i hht eget internkontrollsystem og –rutiner. 

 

11 sykehjem fikk påvist avvik fra forskriften, mens alle fikk merknader. Totalt ble det registrert 

21 avvik og 75 merknader. Det er gitt frister i løpet av høsten 2019 for å rette opp i alle avvik.  

 

Det var overraskende at så mange som 9 sykehjem hadde til dels alvorlige avvik knyttet til 

legionellaforebygging. Dette på bakgrunn av at HMTS spesielt har fulgt opp dette arbeidet på 

sykehjemmene i mange år.  

 

Noen sykehjem er gamle og har etterslep på vedlikehold og lite tilfredsstillende romløsninger 

for beboerne. Nesten alle manglet oversikt over forskrift om miljørettet helsevern i 

internkontrollsystemet sitt og mange hadde flere mangler i internkontroll/avvikssystemet sitt. 

Det var ingen avvik eller merknader knyttet til kosthold og matservering. Det var heller ingen 

avvik, men 2 merknader knyttet til sosiale forhold for beboerne. 
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