
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED PAULUS
SYKEHJEM

Navn på tjenestested:
Paulus sykehjem

Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl. til kl.):
10.01.13 14.00-15.00

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, Asgeir Nordengen

Møtesekretær:
Leder

Kontakter under tilsynet:
(Hvilkepersonerhar tilsynet hatt kontaktmed underoppholdet;beboere(anonymisert),pårørende
(anonymisert),ansatte, ledere, andre)
Vi snakket med da li leder Grete Børke samt beboere o ansatte.
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk,skriftlig/muntligkommunikasjon)
Institusjonsbesøk. Vi hadde først et møte med Grete Børke. Etter møtet gikk vi

'ennom s keh'emmet, ins iserte o snakket med noen beboere

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet

Hovedinntrykket er at beboerne har det bra. Sykehjemmet er rent og rommene er
ryddige. I tillegg har beboerne et meget rikt aktivitetstilbud med organiserte tilbud
to ganger daglig (på ukedagene). Institusjonen jobber stadig med å utvide tilbudet,
bl.a. blir det organisert kafe på lørdager. Spesiell fokus er på å differensierer
aktivitetstilbudet mellom beboroere som er klare (eller lettere demente) og de som
er sterkere rammet av demens.

Nedenfor følger noen konkrete bemerkninger.

Det er behov for oppussing av overflater; maling av vinduskarmer og enkelte
vegger, skifte av dører, vinduer og gulv. Det er viktig for pasientenes trivsel at
bygningsmassen blir vedlikeholdt. Sykehjemmet tar selv noe indre vedlikehold,
slik som maling av enkelte vegger. Omsorgsbygg burde muligens vurdere en
større renovering av deler av bygningsmassen.

Videre er det mangel på røykerom ved sykehjemmet. Nå må røykere, som ikke vil
gå ut, røyke i garasjen. Omsorgsbygg bør bygge røkerom, eventuelt ved å bygge
inn verandaer som er egnet.

På sk'ermet avdelin er det omtrent 12 beboere hvorav bare en er å



tvangsvedtak. Døren var åpen, men avdeling har dør som kan låses slik at de som
er på avdelingen ikke har fri tilgang til resten av sykehjemmet. Døren er i så
tilfelle låst med kode som er synlig ved døren. Problemet for institusjonen er å
håndtere tilfeller der det er en eller ra beboere på tvang samtidig som andre holder til
på skjermet avdeling.

anmerknader / forhold som bør endres:

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:
Følge opp skjermet avdeling og omfanget av bruk av låst dør med kode. Det skal
ikke være slik at beboere uten tvangsvedtak har hindret bevegelsesfrihet. Følge
opp hvor mange som er på tvangstiltak.

Følge opp oppussingsbehov.

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 (private 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.corn]

Sendt: 2. februar 2013 12:25

Til: POSTMOTTAKBGA

Vedlegg: lilsynssrapport Paulus syk,,,l.pdf (24 kB) ; Tilsynssrapport Grunerløkk—l.pdf (23 kB)

Til Grijnerløkka BU og bydelsadministrasjon,

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

mvh,

Tom-Reiel Heggedal

Leder, tilsynsutvalg Gr0nerløkka og Paulus sykehjem
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