
 
 

 

 

Til kontrollutvalget i Sømna kommune 

         Sømna 13.09.21 

 

Forvaltningsrevisjon av medikamenthåndtering i Sømna kommune 

 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Sømna kommune har Revisjon Midt-Norge undersøkt hvorvidt 

kommunenes hjemmebasert omsorg ved Bo- og oppfølgingstjenesten og hjemmesykepleien følger 

faglige anbefalinger vedrørende medikamenthåndtering. Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende 

problemstilling: 

 Følger medikamenthåndteringen i Sømna kommune faglige anbefalinger? 

o Oppbevaring 

o Opplegg og dobbeltkontroll 

o A- og B-preparater 

 

Forvaltningsrevisjonens konklusjon: 

Revisor finner at kommunen på følgende punkter ikke følger faglige anbefalinger: 

 Størrelse på medisinrom (hjemmesykepleien) 

 Rengjøring av medisindosetter 

 Oppbevaring av A-preparater adskilt fra andre legemidler 

 Kontroll av beholdningen av A- og B- preparat 

 Unntak fra ordinering gjort til enkeltpasient gjøres ikke etter fastsatt rutine 

Revisor anbefaler Sømna kommune følgende i det videre arbeidet: 

 Gjennomføre systematisk kontroll med beholdningen av A- og B-preparater 

 Sikrer renhold av dosetter og medisinrom 

 Sikrer at praksis for utlån av medikamenter ved akutte behov er i tråd med regelverket  

Revisor konkluderer med at det gjøres mye godt arbeid i kommunen, men at det finnes områder som 

kan forbedres. Revisors oppfatning er at manglende planlegging og en krevende ressurssituasjon gjør 

at gjennomføringen av noen oppgaver ikke blir optimal. Revisors konklusjon er at Sømna kommune i 

noen grad følger anbefalinger når det kommer til medikamenthåndtering i Bo- og 

oppfølgingstjenesten og hjemmesykepleien. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kontrollutvalget vedtok den 17.03.21 i sak 01/2021: 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrapporten «medikamenthåndtering» avgitt 15.02.2021 til 

etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Sømna kommune for videre behandling. 

Kommunestyret vedtok den 18.06.21 sak 38/2021: 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse i sak 1/2021 i møtet 17.03.2021, og ber 

kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget 

innenfor fristen på 6 måneder fra kommunestyrets behandling av forvaltningsrapporten. 

 

kommunedirektørens redegjørelse for hvordan kommunestyrets merknader er fulgt opp, og hvilke 

forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt. 

 Ny personalbase for hjemmesykepleien er under planlegging, og forventes ferdigstilt innen 

utgangen av inneværende år 2021. Samlokalisering av pleie og omsorgstjenester vil bidra til 

økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse på flere områder. I plantegninger inngår nytt 

tilrettelagt medisinrom med de fasiliteter som kreves, samt jevnlig renhold utført av 

kvalifisert renholdspersonale.  

 Ved å samlokalisere tjenester, blir internkontrollen bedre sikret og gjør oss mindre sårbar i 

forhold til personlige ressurser og kompetanse.  Retningslinjer for medikamentopplegg og 

systematisk kontroll vil slik bli ivaretatt. 

 Intern risikoanalyse for medikamenthåndtering er allerede etablert, og gjennomføres årlig. 

Tiltak følges opp på hver avdeling med tilsvarende handlingsdel. 

  

 


