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Avslutning av tilsynssak

Virksomhet: Bærum kommune v/ Asker og Bærum legevakt
Statsforvalteren i Oslo og Viken har i medhold av helsetilsynsloven § 4 opprettet tilsynssak mot
Bærum kommune på bakgrunn av melding gitt i medhold av helsepersonelloven § 17 datert
16.01.21.
I vår avgjørelse datert 20.01.20 ba vi om at ledelsen uttalte seg om hvordan kommunen ivaretar
forsvarlige helse- og omsorgstjenester ved Asker og Bærum legevakt. Vi ba videre om følgende
opplysninger:









Redegjørelse knyttet til de punkter som tas opp i bekymringsmeldingene, og en redegjørelse
for hvilke tiltak dere vil iverksette/har iverksatt.
Hvordan legevakten ivaretar tilstrekkelig bemanning, herunder en vurdering knyttet til om en
eventuell lav bemanning/feil bemanning har hatt eller vil kunne få konsekvenser for
pasientsikkerheten.
Redegjørelse om faglig kompetanse/akuttmedisinsk kompetanse hos legene som tar vakter
ved legevakten på nåværende tidspunkt
Hvordan opplæring av nyansatte gjennomføres med tanke på situasjonen som har oppstått
En redegjørelse om smitteverntiltak ved legevakten
Kopi av tidligere relevante avviksmeldinger
Kopi tidligere risikovurderinger innen området

Vi har den 27.01.21 mottatt uttalelse og opplysninger som etterspurt. Statsforvalteren ser at Bærum
kommune har redegjort for forholdene tatt opp i bekymringsmeldingene og iverksatt tiltak.
Gjennomgangen av et hendelsesforløp har i seg selv en læringseffekt både for ledelsen og
virksomheten i større perspektiv. Kommunen har i tillegg identifisert og satt i verk konkrete tiltak
som kan bidra til å forhindre tilsvarende hendelser og ivareta tilstrekkelig bemanning. Kommunens
gjennomgang gjør at videre tilsynsmessig oppfølgning vil være lite egnet til å forbedre fremtidig
praksis ut over det som er oppnådd i kommunens gjennomgang.
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Etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon finner vi at saken kan avsluttes uten videre
tilsynsmessig oppfølgning.
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