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Miljørettet helsevern i sykehjem 
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Hvorfor sykehjem? 

• Kommunene skal prioritere sine tilsyn med miljørettet helsevern etter en 
vurdering av helserisiko.  

– Sårbar gruppe 
– Små muligheter til å «velge selv» (i motsetning til frisør, tatovør o.l.) 
– Langvarig opphold, skal være et «hjem» 
– Samhandlingsreformen -> mange kommunale virksomheter, og vedlikehold 

av kommunale bygg er en kjent utfordring 
– Arbeidsgruppen kunne ikke finne at miljørettet helsevern har blitt vektlagt på 

andre myndigheters tilsyn i sykehjem i senere tid 
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Hvorfor sykehjem? 

• Kanskje sykehjem likevel ikke har så høy risiko i mange kommuner, men 
NEMFO veide dette opp mot andre forhold i utvelgelsen av tema for 
kamanjen: 

– «Alle» kommuner, også de små, har sykehjem 
– Ønsker på Yammer + evaluering forrige kampanje 
– Ikke alle kommuner fører rutinemessig tilsyn med sykehjem (påstand) 
– Vanskelig å risikovurdere og prioritere denne gruppen virksomheter når man 

ikke kjenner til – derfor legger kampanjen opp til at man kan få et overblikk 
slik at man lettere kan plassere sykehjem inn i tilsynsplanen 
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Om nasjonal tilsynskampanje:  
Initiativ fra styret i NEMFO om nasjonal tilsynskampanje innen 
miljørettet helsevern.  
 
Tema: Miljørettet helsevern i sykehjem 

 Regelverk: Lov om folkehelsearbeid, forskrift om miljørettet helsevern  
 Valgt ut følgende paragrafer: §§ 7, 10, 12 og 13 

 

Tilsynskampanjens varighet: 1. Oktober 2018 - 1. April 2019 
Mål med kampanjen: 

 Bidra til et enhetlig og samordnet tilsyn innenfor miljørettet helsevern 
 Ved å utarbeide verktøy til et «lavterskeltilsyn» er målet at flest mulig kommuner i Norge 

deltar i kampanjen  

 
Tilsynsmaterialet er utarbeidet av en arbeidsgruppe 
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Organisering  
Styringsgruppe: Styret i NEMFO – nettverk for miljørettet folkehelsearbeid  
 

Arbeidsgruppe:  Består av to representanter fra styret samt 4 
representanter fra kommunene.  
Deltakere i arbeidsgruppen: 
• Astrid Rutherford, styret og Rakkestad kommune 
• Tilde Nygård, styret og Rana kommune 
• Per-Erik Arnø, Midtre Namdal Samkommune 
• Ellen Bergitte Klausen, Rogaland brann og redning IKS 
• Morten Vegelbo, Helseetaten i Oslo kommune 
• Kurt Stien, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

 
Referanse: Helsedirektoratet ved Finn Martinsen 
 
Tilsynsmyndighet miljørettet helsevern i kommuner: Har det praktiske 
ansvaret med gjennomføring og oppfølging av tilsynene i den enkelte 
kommune.  
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Rammer for tilsynet – konkret  
• Tilsynsobjekt: Sykehjem i egen kommune. Den enkelte kommune kan 

velge å utvide dette til å omfatte andre institusjoner med heldøgns 
omsorg. 

• Tema for tilsyn: Miljørettet helsevern i sykehjem. Nesten «hele» 
forskriften – med mulighet for å «få et overblikk» - og/ELLER legge mer 
vekt på forsvarlig renhold for smitteforebygging samt forebygging av 
skader og ulykker. 

 

• Gjennomføring av tilsynet:  
– Tilsynet gjennomføres som gruppeintervju med befaring  
– Selve tilsynet: Forberedelse, 3 timer tilsyn, etterarbeid  
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Rammer for tilsynet  

• Arbeidsgruppen har utarbeidet maler som kommunenes miljørettet 
helsevern kan bruke.  

• Lite erfaring med tilsyn? Se Helsedirektoratets veileder for kommunens 
tilsyn med miljørettet helsevern, IS-2288. 

 
 
Vi oppfordrer til å bli med på tilsynskampanjen, bidra til et felles fokus 
på bomiljøet ved sykehjem landet over. 
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Hvorfor delta på tilsynskampanjen?  

• Bidra til mer oppmerksomhet omkring bomiljøet til eldre og beboere på 
sykehjem. 

• Ensartet tilsyn, flere som gjennomfører samme tilsyn i samme periode.  
• Mulighet til å få hjelp, råd og innspill på Yammer. 
• Det er utarbeidet maler som kommuner kan bruke. Må tilpasses! 

• Gjennomføringsplan / styringsdokument  
• Mal 1 - Informasjonsbrev fra lokal tilsynsmyndighet til alle sykehjem i kommune 
• Mal 2 – Varsel om tilsyn  
• Mal 3 – Intervjuguide og sjekkliste for befaring  
• Mal 4 - Tilsynsrapport med varsel om pålegg 
• Mal 5 - Vedtak om retting 
• Mal 6 - Avslutning av tilsynet 
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Hjemmeside og Yammer  

 
• Alt tilsynsmateriale offentliggjøres på hjemmesiden til NEMFO den 29. 

juni 2018 – www.nemfo.no  
 

• Medlemmer i NEMFO har tilgang på fagnettverket YAMMER  
– Egen gruppe om tilsynskampanjen (vil bli åpnet snarlig) 
– Utkast til tilsynsmateriale blir lagt ut. Mulighet å gi innspill innen 20. juni 
– Mulighet til å stille spørsmål / konkrete problemstillinger, dele erfaringer, gi og 

få tips fra andre som deltar i tilsynskampanjen  
– Arbeidsgruppen vil bidra til å svare på spørsmål som dukker opp  

 
 

http://www.fmh.no/
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Oppgaver til miljørettet helsevern, lokal tilsynsmyndighet  
Hva Plan for gjennomføring Navn og nummer på dokumentet 

Sende e- post til NEMFO om kommunene 
deltakelse i tilsynskampanjen, e- post: 
post@nemfo.no  

Når kommunen har 
bestemt seg for å delta 

  

Utsendelse av informasjonsbrev til alle 
sykehjem/institusjoner i egen kommune/egne 
kommuner om aktuelle tilsynskampanje 

To måneder før planlagt 
tilsynsperiode 

Informasjonsbrev (Mal 1) 
  
  

Utvelgelse av hvilke virksomheter det skal 
føres tilsyn med 

    

Sende ut varsel om tilsyn til den enkelte 
virksomhet 

Ca. 1 måned før planlagt 
tilsyn 

Varsel om tilsyn (Mal 2) 

Gjennomgå mottatt dokumentasjon i forkant 
av tilsynet 

    

Gjennomføre tilsyn Perioden 1. Oktober 2018 - 
1. April 2019 

Intervjuguide og sjekkliste for befaring 
(Mal 3) 

Skrive tilsynsrapport til den enkelte virksomhet 
som det har vært tilsyn med 

  Tilsynsrapport (Mal 4) 

Skrive pålegg om retting dersom aktuelt   Vedtak om retting (Mal 5) 

Bekrefte at gjennomførte tiltak er tilstrekkelige 
og at tilsynssaken avsluttes 

  Avslutning av tilsyn (Mal 6) 

Evaluering til NEMFO 1. Mai 2019 Evalueringsskjema sendes ut til 
påmeldte kommuner 

mailto:post@nemfo.no
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Fremdrift  

1. Alle maler legges på NEMFO sin nettside 29. juni 2018 
2. Informasjon/invitasjon til kommuner sendes fra NEMFO og 

Helsedirektoratet i august. 
3. Kommuner som ønsker å delta i kampanjen sender en påmelding til 

NEMFO når de har bestemt seg for å delta (NB! ikke påmeldingsfrist) 
4. Kommuner er selv ansvarlig for praktisk gjennomføring av tilsynene  
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