
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED GRUNERLØKKA
SYKEHJEM

Navn på tjenestested:
Grtinerløkka sykehjem

Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl. til kl.):
10.01.2013 15.30-16.30

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Anmeldt

Hvis ekstraordinært besøk —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Tom-Reiel Heggedal (leder), Saera Khan, og Per Medby (vara)

Forfall:
Liselotte Krebs, As eir Norden en
Møtesekretær:
Leder

Kontakter under tilsynet:
(Hvilkepersonerhar tilsynet hatt kontakt med under oppholdet;beboere (anonymisert),pårørende
(anonymisert),ansatte, ledere, andre)
Vi snakket med da li leder Max Francisco Loo samt beboere o ansatte.
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk,skriftlig/muntligkommunikasjon)
Institusjonsbesøk. Vi hadde først et møte med Max. Etter møtet gikk vi gjennom
s keh'emmet, ins iserte o snakket med noen beboere

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet

Hovedinntrykket er at institusjonen virker ren og ryddig, og at beboerne har det
bra.

Nedenfor følger noen bemerkninger.

Det var ti beboere på forsterket avdeling (Post 4A), tre av dem på tvangsvedtak.
Post 4A hadde åpen dør. Det er et problem at posten mangler adekvat
behandlingsrom.

Det er behov for oppussing av slik som tak, rør og ventilasjon. Det er viktig for
beboernes trivsel at bygningsmassen blir vedlikeholdt. Institusjonen har satt i
gang et initiativ sammen med andre sykehjem ovenfor Omsorgsbygg for å få
fortgang i vedlikeholdsarbeidet.

Røykerom i forbindelse med hovedoppholdsrom/kantine har åpen dør. Det er satt i
gang et prosjekt for å få dører til to røykerom slik at disse kan holdes helt adskilte
fra andre rom.

Det er satt i gang prosjekter for å øke aktivitetstilbudet for beboerne, bl.a. ved
h'el av en n stillin som skal ha s esielt ansvar for dette.



anmerknader / forhold som bør endres:

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

Følge opp planen for oppussing.

Oslo den 17.01.2013

Tom-Reiel Heggedal Saera Khan

Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

Per Medby

Vara tilsynsutvalget

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:
Institusjonens leder / styre (Kivate institusjoner) dato:

For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentering dato:

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalgethar taushetspliktom personligeforholdsom utvalgeneblir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovensbestemmelserom taushetsplikt.
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Tilsynsrapporter Grunerløkka og Paulus sykehjem

Tom-Reiel Heggedal [tomreiel@hotmail.com]

Sendt: 2, februar 2013 12:25

Til: POSTMOTTAKBGA

Vedlegg: Tilsynssrapport Paulus syk‘s,l.pdf (24 kB) ; Tilsynssrapport Grunerløkk-l.pdf (23 kB)

Til Gr0nerløkka BU og bydelsadministrasjon,

Vedlagt følger rapporter fra tilsyn av Grünerløkka og Paulus sykehjem i Januar 2013.

mvh,

Tom-Reiel Heggedal

Leder, tilsynsutvalg Granerløkka og Paulus sykehjem

https://webmail.oslo.kommune.no/owa/?ae---Item&t---IPM.Note&id=RgAAAAA6ezTf...04.02.2013


