
Rådmannen orienterer mars 2011

Vedlegg:  
Referat fra Energimøte 10.02.11.
Plan for vedlikehold

Innflytting i nytt administrasjonsbygg.
Ferdigstillelse av bygget er noe forsinket. Det planlegges at Invest økonomi flytter til Inderøy i uke 15, 
og at første fasen av flyttingen vil være gjennomført i løpet av april.

Ledere og rådgiver i nye Inderøy.
Tilsetting av kommunalsjef velferd, enhetsledere og rådgivere er gjennomført. 

Manifest mot mobbing.
Kommunene er bedt om å slutte seg til den nasjonale satsingen for å styrke arbeidet for gode og 
inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn og unge. Det arbeides med å formulere 
innholdet i lokalt manifest som en presisering av hva vi i Inderøy skal arbeide spesielt med. Det tas 
sikte på signeringen innen midten av mars.

Bygging av gjennomgangsboliger for flyktninger.
Det er gått ut forespørsel om prosjekteringsbistand. Det legges opp til en generalentreprise lyst ut 
som åpen konkurranse med forhandlinger. Det åpnes for tre typer tilbud:

- Bygging på kommunal tomt B1 i henhold til romprogram og teknisk beskrivelse
- Annen utbyggingsløsning for tomta fra tilbydere med ferdige løsninger som tilfredsstiller 

funksjonskravene
- Annen utbyggingsløsning på annen tomt i Straumenområdet

Forespørsel fra fylkesmannen og helsetilsynet i N-T om internkontroll  knyttet til episoder om vold 
og trusler mellom eldre.
Enhetsleder har gitt slikt tilsvar:

Det vises til Deres forespørsel angående Inderøy sin håndtering av internkontroll i sosial- og 
helsetjenesten av 20.desember 2002 nr 1731, knyttet til episoder om vold og trusler mellom eldre.

 Har dere kjennskap til om det foregår voldsepisoder blant de eldre?
o Ja. 

 Hvordan håndteres eventuelt slike episoder? (dokumentasjon, avvikshåndtering etc)
o Episoder registreres i eget avvikssystem. Egen perm som oppbevares på den enkelte 

arbeidsplass. Ingen rutine på at episoden journalføres i pasientjournal. Gjennomgang 
av episoden med ansatte i etterkant av episoden. ( så snart dette lar seg gjøre, eks 
helg)

 Har dere skriftlige prosedyrer/rutiner for håndtering av slike episoder?
o Skriftlig prosedyre er utarbeidet og skriftlige prosedyrer er lagret i kvalitetsperm. 

Denne permen er tilgjengelig for alle ansatte. Det er ikke utarbeidet egne 
handlingstiltak som beskriver eksakt, i en handlingskjede, hva som skal gjøres i den 
enkelte episode. I hovedsak jobbes det forebyggende og når episode oppstår –
forsøker man å skjerme involverte pasienter og ansatte. Ingen rutiner ift 
pasientoppfølgning i etterkant av episoder. Eks samtale eller lignende.

 Hvem i virksomheten etablerer/evaluerer skriftlige prosedyrer for håndtering av vold blant 
eldre?

o Avdelingssykepleiere etablerer/evaluerer skriftlige prosedyrer i samråd med ansatte 
og med tjenesteleder.



 Har dere prosedyrer for kontroll og vurdering av risikoforhold samt prosedyrer for at avvik 
rapporteres?

o Ja. All avviksmeldinger tas opp/gjennomgås i postmøte – hvor alle 
avdelingssykepleiere og ledelse møtes.

 Har helsepersonell fått nødvendig opplæring i håndtering av vold blant eldre? 
o Ja. Enkelte har fått noe opplæring – det er allikevel behov for ytterligere 

kompetansehevende tiltak overfor ansatte. 


