
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED PAULUS
SYKEHJEM

Navn på tjenestested:
Paulus sykehjem

Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl. til kl.):
18.04.13 17.00-18.00

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Uanmeldt

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

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Tom-Reiel Heggedal (leder), Saera Khan, Liselotte Krebs, og Asgeir Nordengen

Forfall:

Møtesekretær:
Leder

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

Vi snakket med beboere, ansatte og pårørende.
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)

Institusjonsbesøk. Vi gjennom sykehjemmet, inspiserte og snakket med beboere,
ansatte og pårørende.

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet

Hovedinntrykket er at beboerne har det bra. Sykehjemmet er rent og rommene er
ryddige. Maten som ble servert virket appetittelig og næringsrik. I tillegg har
beboerne et meget rikt aktivitetstilbud, blant annet ble det gjennomført
kulturaktiviteter i kantina samme kveld som tilsynet var på sykehjemmet.

Nedenfor følger noen konkrete bemerkninger.

Vi var i kontakt med noen beboere og en pårørende. De var alle fornøyde med
hjelp og pleie fra personalet.

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.

En dusj i tredje etasje burde vært vasket.

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

Døren til skjermet avdeling var låst. Koden som skulle brukes til å åpne døren
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fungerteikke, slik at beboernepåavdelingenikke haddemulighettil å kommeseg
ut utenå få hjelp avpersonalet.

• anmerknader / forhold sombør endres:
Kodefra skjermetavdelingmåordnes.

Saker til oppfølging vednestetilsynsbesøk:
Følgeoppskjermetavdelingogomfangetavbruk av låstdørmed/utenkode.
Følgeopphvormangesomerpåtvangstiltak.

Følgeoppoppussingsbehovogrøykerom.

Osloden 28.04.2013

Tom-ReielHeggedal LiselotteKrebs SaeraKhan
_______________ _________________ _________________
Ledertilsynsutvalg Medlemtilsynsutvalg Medlemtilsynsutvalg

AsgeirNordengen
_______________
Eldrerådet

*****

Tilsynsrapport oversendttil:
• Bydelsadministrasjonen/ bydelsutvalgetdato:_______________
• Institusjonensleder/ styre(privateinstitusjoner)dato:______________

*****
For sykehjem:

• Sykehjemsetatentil kommenteringdato:____________________

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalgethartaushetspliktompersonligeforholdsomutvalgeneblir kjent medi sitt arbeide.
Forøvriggjelderforvaltningslovensbestemmelseromtaushetsplikt.


