
Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bydel Griinedøkka
Pb 2128 Grijnerløkka
0505 OSLO

Deres ref: Vår ref (saksnr):

201300001-13

Saksbeh:

Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10

Dato: 03.04.2013

Arkivkode:

204

LILLEBORG SYKEHJEM - SVAR PÅ RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 070213

Viser til rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Lilleborg sykehjem 7. februar 2013.

Sykehjemsetaten setter pris på god tilbakemelding når det gjelder smitterutinene ved Lilleborg
sykehjem.

Tilsynsutvalget viser til forhold som bør endres. Sykehjemsetaten ønsker å gi en tilbakemelding
på enkelte punkter i rapporten:

Våtrom som er preget av slitasje:
Det har vært en gjennomgang av sykehjemmets våtrom. Våtrommene fikk nytt belegg på
veggene for 4 år siden. Gulvbelegget ble ikke skiftet ut grunnet solid kvalitet og at det er i god
stand. Årsaken til at gulvene ser stygge ut er sterk såpe som ikke blir tørket opp umiddelbart.
Dette er tatt opp med ansatte med tanke på forbedring.

Behov for forbedringer etterlekkasjer:
Det er ikke vannlekkasjer i taket på post 4. Flekkene i takplatene kom i forbindelse med en
gammel lekkasje. Avdelingsleder service arbeider med å få Omsorgsbygg til å skifte ut disse
takplatene.

Renhold på badene:
I Sykehjemsetaten er Renplan innført. Dette er et databasert renholdsprogram som regner ut
ressursbehov når det gjelder renhold ut i fra gitte standarder. Dette medførte reduserte ressurser
til renhold på sykehjemmet. Det er gitt tilbakemeldinger til renholder med tanke på å forbedre
forholdene.

Når det gjelder vask av installasjoner, blant annet dekontaminator, skal dette utføres av
pleiepersonell. Avdelingsleder service har vært i kontakt med avdelingssykepleierne med tanke
på bedre oppfølging av rutinene på dette området. Såpen som har satt seg fast i gulvbelegget er
vanskelig å få fiernet, og dette gjør at gulvet ser skittent ut selv om gulvet er skurt og rengjort.
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Det er hyggelig å se at Tilsynsutvalget møtte fornøyde beboere og mange dedikerte ansatte.

Sykehjemsetaten tar forøvrig Tilsynsutvalgets rapport til orientering.
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