
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED SOFIENI3ERGHJEMMET
TILSYNSUTVALG 1

Navn på tjenestested: "Ze4Z
Sofienberghjemmet 079-

Dato for besøket: 30.okt.2012 Tidspunkt (fra kl. til kl.): 1400-1530

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Uanmeldt besøk.

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

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende til stede:
Henny-Wanda Paulsen (A) Camilla Verdich (H)

Forfall:
Karianne Hansen Heien (SV) (ingen frammøtte vara)
Guri Lise Rørvik (Eldrerådet) (ingen frammøtte vara)

Møtesekretær:
Nestleder

Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)

Daglig leder (se merknad), avdelingssykepleiere og andre ansatte, samt
sykehjemmets beboere.

Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons- /hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)

Institusjonsbesøk.

Tils nsutval ets ra ort:

Tilsynsutvalget ønsket å besiktige våtrommene; Bad, dusj og skyllerom.

På ett av badene var en av takplatene angrepet av fuktighet og råte. Dette var
allerede under utbedring. Lufteventilen i taket kunne trenge å bli rengjort. Dette ble
også lovet utført snarest. Ellers alt rent og ordentlig.

Skyllerommet som vi så på var ryddig, rent og godt utluftet. Ingen merknad ellers til
dette.



For øvrig merket vi oss at det ikke er hengt opp informasjon om Tilsynsutvalget i
heisene - eller andre fellesarealer, og ber om at dette blir bragt i orden snarest.
Dette er uheldig da det eneste stedet vi så oppslag var inne på vaktboksen til de
ansatte. Det er jo ikke de som har størst behov for oss.

Medisinerin o doserin
Etter den siste tidens medieoppslag om medisinering og dosering av medikamenter
på sykehjemmene, ønsket Tilsynsutvalget å sette fokus på dette.

Det blir foretatt dobbeltsjekk av de medisiner som legges i
doseringskasetter og som skal leveres ut både av dag-og nattvakt.
Deretter signeres skjemaer som viser når kontrollen er utført og av hvem.

Det holdes jevnlige kurs på Lovisenberg sykehus for de ansatte på dette
området.

Til "narkoskapet" er det kun én sykepleier som har nøkkel. Uttak av
medikamenter herfra føres også på skjema og signeres av to personer.

Spisetider.

Det serveres frokost kl. 0930 - lunsj kl. 1300 - middag kl. 1700 og kveldsmat
k1.1930. 'Mellommåltider' serveres også hvis det skulle være behov for det.

Beboerkontakt
Vi snakket vi med flere beboere på to av dagligstuene. Samtlige var meget fornøyd
med både mat og pleie. Noen kunne imidlertid ønsket seg flere utflukter/bussturer,
men var godt fornøyd med de aktivitetene som er på "huset". Blant de beboere vi
kom i snakk med, var en meget oppegående og vel orientert dame, - hun var 101 år
gammel! Det ble en trivelig stemning på stuene —og vi ble bedt om å komme snart
igjen - fordi det var så hyggelig å snakke med oss!

Vi besøkte også en beboer på hennes rom som heller ikke hadde noe å klage på,
hun kunne ikke ha det bedre fortalte hun oss.



Merknader:

Siden vårt tilsynsbesøk var uanmeldt, hadde ikke daglig leder,
Inger-Marie Kullerud anledning til å snakke med oss. Imidlertid bemerket hun at
hun aldri fikk se tilsynsrapportene, enten våre besøk var anmeldt eller uanmeldt.

Tilsynsutvalget fant også dette lite tilfredsstillende siden det kan framkomme
korrigeringer og annet som kan være til nytte for begge parter.

Tilsynsutvalget ber derfor SYE om å se på denne saken.

Oslo den 12.11.2012

Henny-Wanda Paulsen /sign/ Camilla Verdich /sign/
Nestleder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

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

For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentering dato:


