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Møteinnkalling 

4/14 

 

 

 

Møte: 

 

Helse- og sosialkomiteen 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 

Møtetid: 12.06.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

SAKSKART 

 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av sakskart 

Informasjon 

Eventuelt 

Saker til behandling 

26/14 14/00019-5 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 15. mai 2014 3 

27/14 14/00285-7 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 2014 4 

28/14 14/00385-8 Tilsyn ved Hovseterhjemmet 10.03.2014 5 

29/14 14/00285-8 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter 27. mai 2014 
6 

30/14 14/00582-1 Bygging av nytt Hovseterhjem 7 
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31/14 14/00561-2 
Søknad om bevilling Rica Holmenkollen Park Hotel, 

Kongeveien 26 
8 

    

 

Bydel Vestre Aker 

 

 

 

Anita Asdahl Hoff (H) 

leder 
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Saker til behandling 

26/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 15. mai 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00019-5 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 26/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger protokollen fra møte i Helse- og sosialkomiteen 15. mai 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 15. mai 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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27/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00285-7 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 27/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 105/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 

2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. mars 

2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport av 03.03.2014 

 

Sykehjemsetatens kommentarer av 05.05.2014 
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28/14 Tilsyn ved Hovseterhjemmet 10.03.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00385-8 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 28/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 106/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 og 

Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 og 

Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten av 21. mai 2014 til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport av 10.03.2014 

 

Sykehjemsetatens rapport av 21.05.2014 
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29/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. 

mai 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00285-8 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 29/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 107/14 

 

 

Saksframstilling: 
I henhold til endret pkt. 9,1. avsnitt i Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner 

fremlegger Bydel Vestre Aker tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter gjennomført 27. mai.2014 til foreløpig orientering. Rapporten oversendes 

Sykehjemsetaten for uttalelse. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 

27.mai.2014 til foreløpig orientering 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport 
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30/14 Bygging av nytt Hovseterhjem 

 
Arkivsak-dok. 14/00582-1 

Arkivkode.  240  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 30/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 118/14 

 

 

Saksframstilling: 
Høyre fremmet følgende sak: 

 

Det fremgår av tegningene av det nye Hovseterhjemmet at det er satt av lite fellesareal for 

kantine og diverse kulturelle arrangementer for alle beboere. Hovseterhjemmet har i dag 

romslige fellesarealer hvor det pågår mange aktiviteter og arrangementer. Vi mener dette er til 

stor glede og nytte for beboerne, og en viktig del av å gi livskvalitet gjennom deltakelse. 

 

Bydelsutvalget ønsker å påvirke i planleggingen for nytt sykehjem for å sikre best mulig 

kvalitet på tilbudet. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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31/14 Søknad om bevilling Rica Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26 

 
Arkivsak-dok. 14/00561-2 

Arkivkode.  944  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 12.06.2014 31/14 

2 Bydelsutvalget 19.06.2014 109/14 

 

 

Saksframstilling: 
Det vises til søknad fra Holmenkollen Park Rica AS om serverings- og skjenkebevilling ved 

Rica Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26. 

 

Bydel Vestre Aker i egenskap av sosialtjeneste skal etter alkoholloven § 1-7a uttale seg før 

vedtak om fornyelse av salgs- og skjenkebevilling kan fattes. Ved vurdering av om bevilling 

skal gis bør det legges vekt på:  

 Antall salgs- og skjenkesteder  

 Stedes karakter  

 Beliggenhet  

 Målgruppa  

 Trafikk -og ordensmessige forhold 

 

Det søkes om åpningstid inne til kl. 03.30 og ut til kl. 24.00. Stedet ligger utenfor 

boligområder og søkte åpningstid er i tråd med bydelens forskrift om åpningstider ved 

serverings- og skjenkesteder.  

 

Bydel Vestre Aker kjenner ikke til klager rundt servering på den virksomheten som har søkt 

om skjenkebevilling. Det anbefales at skjenkebevilling gis. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Rica 

Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26. beliggende i Bydel Vestre Aker. Søkte 

åpningstider er i tråd med bydelens forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder 

utenfor boligområder. Åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til kl. 03.30. Det anbefales at 

virksomheten får skjenkebevilling. 
 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Søknad om bevilling av 27.05.2014 

 

 
 





Tilsynsrapport' Hovseterhjemmet mars 2014


Dato: 10.03.2014


Klokkeslett: 1500 til kl 1730
Type besøk: Anmeldt tilsyn (varsling om tilsyn via epost ca 1 uke før tilsyn)


Tilsynet ble gjennomført av følgende personer:


Sissi Stove Lorentzen (leder)(møtesekretær)


Hans Asbjøm Holm


Else Anna Holthe Møll
Lene Mathisen (varamedlem)


Møte før tilsynet med følgende representanter fra hovseterhjemmet:
Geir Hansen daglig leder Attendo(driftselskap),
Liv Dalheim(kvalitetssykepleier, Hovseterhjemmet)


Kontakter under tilsynet:


Post 1 :Somatisk post 31 beboere , 1 pårørende


Post:2 Somatisk post 30 beboere


Møte før tilsynet: Følgende temaer ble diskutert


Informasjon om flytting til Økern sykehjem


Kvalitetsrapport 2 2013


Forbedringer ved Hovseterhjemmet


Geir Hansen informerte tilsynet om planleggingen av flytteprosessen i detaljer.


Flyttingen skjer i oktober 2014. Hovseterhjemrnet skal rives. Dette innebærer at
pasientene midlertidig skal flytte til Økern sykehjem fra ca 01.10.2014 Det
planlegges at det nye Hovseterhjemmet skal stå ferdig medio 2016.


Tidspehode 01.10 2014 medio 2016— i Økem sykehjem


120 ordinære sykehjemsplasser


20 plasser i skjermet enhet


Flyttingen vil skje per avdeling og er planlagt på en slik måte at beboer vil flytte ut


av rommene om morgenen og være i tilsvarende rom med personlig eiendeler på


ettermiddagen samme dag. Tilsynet var imponert over det forløpige arbeidet og


at detaljeplanlegging var så fokusert på at beboere skulle oppleve minst mulig







stress. Pårørende er blitt informert og der det er naturlig og mulig vil pårørende bli


involvert i selve tlytte prosessen.


Kvalitetsindikatorerer , rapport 2 2013. Hovseterhjemmet scorer stort sett bedre


en gjennomsnittet ved alle målingene.
Emæring score var bedre enn ved siste måling. Det er viktig å se ernæringscore i


sammenheng med liggesår og fall score. Hovseterhjemmet har gode tall på både


liggesår og fall.


Dagligleder fortalte at de ansatte har hatt opplæring med svensk dietist I 3 bolker.


Det har det siste året vært øket fokus på kost, måltidsituasjon og servering. Det
er etablert bedre og tettere kontakt med leverandøren av mat til kjøkken.


Det er stort fokus på å redusere timer nattefaste og beboere tilbys nå fast el


suppemålfid mellom klokken 21:00-22:00.
Beboere veies ved innkomst og risikovurderers ved hjelp av


ernæringsscreeningsverktøyet MNA. MNA er et validert screeningsverktøy for


underemæring som er anbefalt av Helsedirektoratet. Beboere veies en gang i


måneden. Ved vektreduksjon på 5% settes tillak i gang umiddelbart.


Tilsynet fikk en oppsummenng fra Hovseterhjemmets internrapport for 2013 og


leder fikk med seg en kopi av rapporten.


Det er satt i gang tiltak på alle plan som bedrer kvalitel for den enkelte beboer,
øker innsyn og åpenhet vis a vis pårørende og øket trivsel for de ansatte.


Vi ønsker å fremheve spesielt to forhold.


Det første er opprettelesen av " besøk fra barnehager" i nærheten og "besøk fra
ungdomsskole" som er med på å lage miljøet svært levende og hyggelig.


Det andre er den store reduksjonen i sykefraværet fra januar 2013 til desember


2014. Korttidsfraværet er redusert fra 6,43% til 4 %. Langlidsfraværet er redusert


fra 3,20% til 0,91%.


Hvordan ble tilsynet gjennomført:


Tilsynet ønsket å besøke avdelinger som man tidligere ikke hadde besøket.


Hensikten var å snakke med beboere og personale om trivsel, og observere


hygiene, generelt renhold, orden i beboeres rom og fellesområdene.


Tilsynet gikk sammen og besøkte post 1 og post 2.







Rapport fra tilsynet:
Opplevelse av trivsel, hygiene og måtider
Beboerne satt ved middagsbordet ved post 1. De var i ferd med å avslutte


målfidet. Personalet var filstede og hjalp enkelte som hadde behov for hjelp.
Tilsynet snakket med flere beboere. Alle var positive og virket fomøyde.


Tilsynet fikk treffe en pårørende som hadde hatt sin mor ved hjemmet i 11/2 år.


Denne pårørende kunne ikke få rost Hovesterhjemmet nok. Hun var strålende


fornøyd med pleien moren fikk. Hun var selv pensjonist og besøkte hjemmet
daglig.


Helhetsinntrykket var som ved de to siste tilsyn meget bra..


Konklusjon
Tilsynsutvalget er meget fornøyd med Hovseterhjemmet. Tilsynet har, som ved


de siste to tilsynene, et godt inntrykk av renhold, hygiene, trivsel og bofortiold for
beboere ved avdelingene vi besøkte. Vi er trygge på at flyttingen til Økem er godt


planlagt og vil foregå på en ansvarlig og forsvarlig måte.


(ref. bystyresak 165(05 og 432/08)
Tilsynsubralget skal påse at fienestestedene drives i samsvar med regter og retningslinjer gitt av staten og
Osto kommunt
Tilsynsulvalget skal påse at fienestestedene:


gir den enkelle beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp,
behandler den enkelte beboer/bruker med respekt
har utarbeidet målsetting. opplegg og fidsplan for oppholdet for den enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelse om bruk av
tvang
har lokaler, utstyr, akfivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med formålet for virksomheten
drives med forsvarlige personalforhold har opprettel medisinsk tilsyn for de insillusjoner hvor dette
er forutsatt
oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom fienestestedene er gitt ansvar for dette
sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan konlakles er
lettelgjengelig for brukere/beboere.


Medisinsk faglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.








 


  
 Oslo kommune 
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Møteprotokoll 


3/14  


 


 


 


Møte: 


 


Helse- og sosialkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 15.05.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Anita Asdahl Hoff (H) 


  


Tilstede:  Trond Lind Petersen (H) 


Arne Kolstad (H) 


Åse Thomassen (A) 


Beate Holland (F) 


  


Forfall: Anne Hollerud (V), 


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Ingen publikum møtte. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssak: 


 


25/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 


 


Informasjon 


Bydelsdirektøren informerte om at det i samarbeid med Sykehjemsetaten jobbes med å 
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opprette et dagsenter på Hovseter som bydelen skal drifte. Dagsenteret skal være der 


Aktivitetssenteret var tidligere. 


 


Skriv angående rusbehandling ble omdelt i møte. 


 


Eventuelt 


Trond Lind Petersen (H) stilte spørsmål angående videre planer med Omsorg+ i bydelen. 


Anita Asdahl Hoff (H) tok opp tema med bakgrunn i en artikkel i Akersposten om tyveri av 


verdisaken hjemme hos brukere av hjemmetjenesten. 


Saker til behandling 


19/14 14/00019-3 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april 2014 3 


20/14 14/00295-3 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 4 


21/14 14/00385-3 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 


2014 
5 


22/14 14/00414-4 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 6 


23/14 14/00414-3 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 7 


24/14 14/00433-1 


Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og 


Blåklokka dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for 


Vestre Aker Aktivitetshus 


8 


25/14 12/01331-7 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 9 
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Saker til behandling 


 


19/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 19/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 3. april 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 3. april 2014. 
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20/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 13/14 


2 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 20/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 75/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering. 
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21/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 21/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 85/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


til foreløpig orientering. 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende felles forslag: 


 


Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 


tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 


kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 


nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 


trivselstiltak igangsatt.  Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 


måte. 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 


tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 


kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 


nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 


trivselstiltak igangsatt. Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 


måte.  


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


til foreløpig orientering. 
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22/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 22/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 86/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  


26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  


26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 
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23/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 23/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 87/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 


mars 2014 og leders kommentarer til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 


mars 2014 og leders kommentarer til orientering 
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24/14 Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka 


dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 24/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 88/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka dagsenter avvikles. 


2. Det nedsettes et nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus. 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om at saken trekkes da tilsynsutvalget er oppnevnt 


som tilsynsutvalg for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og gjelder både 


Aktivitetssenteret og Blåklokka.  


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Saken trekkes. 
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25/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 25/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014  


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 


Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 


Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling. 


 


 


 


Oslo, 15.05.2014 


 


 


 


 


Anita Asdahl Hoff (H) 


leder 


 








 


 


 


TILSYNSRAPPORT FRA  UANMELDT TILSYN  
VINDEREN BO- OG SERVICESENTER (VBS) - 27. MAI 2014 
 
 
Dato og tidspunkt for besøket: 
27.05.2014 fra kl 09:00 til kl 11:00. 
 
Type besøk:   Uanmeldt tilsyn 
 
Tilstede: 
fra tilsynsutvalget: 


* Beate Holland  
* Anne Wenche Ore 
* Anita Asdahl Hoff (leder) 


      
Møtesekretær:  
*Anita Asdahl Hoff 
 
Kontakter under tilsynet: 
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet: beboere 
(anonymisert), pårørende (anonymisert) ansatte, ledere, andre) 
 


* Impulsiv invitasjon til møte med Sykehjemsetaten som hadde internrevisjon 
(pasient og brukerrettighetsloven paragraf 4) ved VBS med tema Tvang. 


* Tilfeldige samtaler med beboere og ansatte 
* Ingen pårørende 
* Oppsummeringssamtale med leder Helene Hortman 


 


 
Hvordan ble tilsynet gjennomført: 
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) 
 
Tilsynsutvalget hadde uanmeldt tilsyn. Vi ønsket spesielt å sjekke: 
 


* Generelt renhold og hygiene 
* Evaluering etter «ernæringsuken» 
* Generell omsorg og aktiviteter 
* Annet 


 
Vi besøkte samtlige avdelinger bortsett fra dagsenteret. 
 


 


Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet: 


 
Befaring 
 
Renholdet/hygiene 







 


 


Det vaskes hver dag fom mandag tom fredag av eksternt rengjøringsfirma. I tillegg 
vasker de ansatte,hver ettermiddag, alle dørhåndtak og gelendere med sprit.  
 
Ved samtlige avdelinger var de ansatte misfornøyde med renholdet. Vi registrerte 
også at det gjennomgående var rengjort med harelabb. Enkelte steder var til og 
med veggene flekkete.  
 I mange av rommene var det spesielt stygt på gulvet på hjørnet ved sengen. Var 
det skitt eller er linoleumen etterhvert blitt veldig slitt og udelikat? Flere var 
misfornøyde med at rengjøringshjelpen ikke dro frem sengen og fikk vasket 
ordentlig. Det var særlig i 6. etg at gulvet på fellesrommet var skjoldete og ufriskt 
også luktet det urin i gangen utenfor kjøkkenet. Det var mye skitt i krokene bak 
kjøleskapene.  Men det hører vel mere med til hovedrengjøring innimellom. 
Terrassene var stort sett delikate bortsett fra et sted hvor vi fant gamle 
julegrankvister. Vi traff på en av rengjøringspersonalet men vi forsto ikke 
hverandres språk. De fleste kjøkkenene mot syd(?) hadde veldig slitt linoleum ved 
oppvaskmaskinen og listverket virket morkent flere steder. Se bilder. 
En av spritdispenserne ved heisen i 4. etg. var tom. 
 
Evaluering etter ernæringsuken 
Vi fikk ikke inntrykk av at det var skjedd noen endringer etter «ernæringsuken». 
Som de fleste ansatte fortalte så var det ikke nok bemanning til å lage mat fra 
bunnen av.  Frokosten så forøvrig veldig delikat og god ut overalt.  En av beboerne 
mente frokosten var det beste måltidet.  Han sa at han kun spiste frokosten. 
Vi la merke til at dagens middags-meny var presentert ekstra delikat og 
appetittvekkende foran kjøkkenet i 5. etasje.  Selv stekt fiskepudding, karbonade og 
nypesuppe så ut som gourmè...  
 


 
Generell omsorg og aktiviteter 
Alle beboerne vi traff virket velstelte og fornøyde.  Når beboere tar på seg 
lebestift før de går til frokostbordet må vel velvære og livsgnisten være 
tilstede.  
Vi snakket ikke med mange denne gangen, men de vi snakket med var 
fornøyde. Når vi spurte om de hadde det bra så var svaret: « Åja bevares. 
Stort sett fornøyd med alt. Jeg trives godt jeg.»  
Vi snakket også med en beboer som kun har vært her i noen måneder og 
som søkte om å komme hit da hennes barn hadde funnet ut at VBS var det 
beste stedet. «Her fungerer det bra. Stort sett bra omsorg. Jeg føler meg 
trygg og ivaretatt. Maten er opp og ned; annerledes enn den jeg er vant med. 
Men kan kanskje ikke vente mere. Det er litt lite aktiviteter. Kunne ha ønsket 


meg mere av det» 


 


Ved hjelp av frivillighetssentralen fikk flere av beboerne tilbud om trilleturer. 
De ansatte har liten kapasitet til dette.  De fleste er også fornøyd med å sitte 
på verandaen når været tillater det.  
En av avdelingene (2. etg) kunne fortelle om suksess med å dele opp 
beboere i mindre grupper å dra på utflukt til Eidsvoll og Folkemuseet.  







 


 


 
6 sykepleierstudenter har hatt et musikk-prosjekt ved enhet 2,3 og 4. De har 
kartlagt hver enkelt beboer sin musikk-favoritt. Dette ble lagt til grunn for å 
danne forskjellige musikk-grupper til stor glede og stimulans for beboerne. 
En av de frivillige er god til å bake og tar med seg noen av beboerne på 
dette.  Det er en populær aktivitet. 
Forøvrig er ukens oppslåtte aktivitetsplan relativt spinkel med fellestrim 2 
ganger, trilleturer for enkelte, sittedans en gang for 5. etg, 
pianounderholdning for 3. og 4. etg fredagen. 
Det ga ekstra pluss i margen fra tilsynsutvalget når vi så en av de ansatte 
klemme og kose med en av beboerne som hadde forvillet seg. For nærhet og 
oppmerksomhet er dog den beste formen for omsorg. 
 
Annet 
Møtet med Sykehjemsetaten om tvang virket veldig profesjonelt og godt 
håndtert. Vi anså det derfor ikke nødvendig å kommentere denne 
problemstillingen. Rapporten vil legges ut på Sykehjemsetatens intranett og 
Helene Hortman vil orientere oss om dette ved neste tilsyn. 
På et av kjøkkenene var det hengt opp en delikat arbeidsinstruks. Vi lurte på 
om det var ideutveksling mellom avdelingene da vi oppdaget forskjellige 
positive detaljer ved de ulike avdelingene. 
Ikke alle var like flinke med navneskilt lenger. 
Helene Hortman kunne fortelle om en vellykket åpen dag 22. mai. 
Dagsenteret hadde blant annet stekt sveler og det hadde vært kulturelle 
innslag hvor 4. klassingene ved Vinderen skole hadde sunget.  
 
 


Oppsummering og saker som følges opp ved neste 
tilsynsbesøk: 
(Inkludert eventuelle oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)  


 


Oppsummering og spørsmål: 


* Beboerne ser velstelte ut og uttrykte tilfredshet, hvilket er aller viktigst.  


* Det er  imidlertid fortsatt rom for forbedringer mht renhold på alle avdelingene. Hvor 


ofte foretas det hovedrengjøring f.eks bak kjøleskap?  


* Linoleumen på kjøkkenet ved oppvaskmaskinen er stygg og listverket morkent flere 


steder på flere av kjøkkenene. Her trengs vedlikehold og evt utskiftning. Se bilde. 


* Dispenserne for rengjøring av hendene bør til enhver tid være fulle. Er det god nok 


rutine for å følge opp dette? 


* Kun et fåtall av personalet hadde navneskilt denne gangen. 


* Foregår det tilstrekkelig med ideoverføring mellom avdelingene? Jfr  f.eks fristende 


meny-oppslag og arbeidsinstruks for kjøkkenet ved kun en av avdelingene. 


* Det lave aktivitets- og underholdningstilbudet skyldes kanskje at få synes å ha 


interesse av å delta. Kunne man markedsføre aktiviteter og underholdning bedre og i 


større grad stimulere til deltagelse? Er det mulig å hente noen ideer fra 


Hovseterhjemmet som synes å lykkes med dette? 







 


 


 


 
 
 
 


Oversikt over gjennomførte tilsyn 2014: 
 


Enhet 
1. tilsyn 


Anmeldt 


    2. tilsyn 


    Uanmeldt 


3. tilsyn 


Anmeldt 


   4.tilsyn 


  Uanmeldt 


2  27.05.14   


3 03.03.14 27.05.14   


4 03.03.14 27.05.14   


5 03.03.14 27.05.14   


6 03.03.14 27.05.14   


Dagsenteret 03.03.14    


 


 


 


 


 


Oslo den 03.06.14 


 


 


_______________             _________________           _________________ 


Leder tilsynsutvalg            Medlem tilsynsutvalg          Medlem tilsynsutvalg 







 


 


Anita Asdahl Hoff        Beate Holland                 Anne Wenche Ore  


 


Tilsynsrapport oversendt til: 


· Bydelsadministrasjonen eller bydelsutvalget dato: 


· Institusjonens leder eller styre (private institusjoner) dato: 


 


For sykehjem: 


· Sykehjemsetaten til kommentar dato: 


· Taushetsplikt: Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt 


arbeide. 


 


 
 
 
 
 








Oslo kommune
' Næringsetaten


Bvdel Vestre Aker


yisunonak ål-Y.,Lå,slolonununnocsa


rnmEL VESTREAKER


Dato: 27.05.2014


• DereN reli: Vår rel. ksnr.). Saksbeh: Arkivkode:


ASNY-2014-01046 Sjønneen. Inger 01756


SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detabskjema vedrorende søknad fra HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA AS
om Serverings- skjenkebevilling Eierskift ved Riea Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26.


I h Itt alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderinuen av ombevilling bor gis bl.a. legge vekt på


antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beligeenhet. målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold. næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljoet for ovrit


Oslo kommune har ikke satt beerensninger i antall sen erings- og skjenkesteder. eller fastsatt


områdebeurensninger eller regulert konseptvurderinucr.


Nærinesetaten ber om at hydelen. sorn uto  er av kommunens helse- oe omsoresnenester. jf I lelse-  02


onnorgsfienesteloven § 3-3. jf. Folkehelselok en § 5 I. ledd e). uttaler seu om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klaeer på sto  og uro.


Forhold som reguleres av plan- ou bygningsloven og Diskriminerings. og tilgjengeliehetsloven er ikke


relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a_


Der bydelsutvalget anbefaler soknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,


eventuelt hydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkomnler av protokollen.


Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på


verbalvedtak fattet i Bystyret 11 12.2013, H73. Frist for horingsuttalelse på soknader om salgs- og
skjenkehevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse


på soknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante soknader forutsatt at Næringselaten varsles. Fristen gjelder ikke for


horingsuttalelser ved fornyclsc av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.


Med hilsen


Sjonnesen. Inger


saksbehandler
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DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE


Saksnr: 01756


I. BEVILLINGSSTEDET
Stedets na‘n


Rica Hoirnenkolien Park Hotel


Telefon


Gateadresse


Kongeveien 26


Postnr


0787


Bydel


Vestre Aker


SOKER
Firma organisasjon navn


HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA AS


Oreanisasjonsnr Personnr soker


944692916


Selskapsform


Aksjeselskap


i Postadresse


Postboks 60 Holmenkollen


Postnr.


0712


Poststed


OSLO


Telefon


22 92 20 00


Vedlegg. Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for, kan evt ettersendes


Godkjent og ekspedert elektronisk


Soknad om


Serverings- skjenkebevilling Eierskifte


Beskrivelse


Ny eier bak


SOKNADSDETALJER


Apningstid inne


03:30


Skjenketid inne


03:00


Apningstid utc


00:00


Skjenketid ute


23.30







BVA-Postmottak


Fra: Inger Sjønnesen


Sendt: 27. mai 2014 14 12


Til: BVA-Postmottak


Emne: Serverings- og skjenkebevilling - eierskifte


Vedlegg: 39206001.rtf


Med vennlig hilsen


Inger Sjonnesen
forstekonsulent Bevill ngssekmonen
Næringsetalen


Oslo kommune


Telefon dir : 23 46 00 26


Sentralbord: 02 180


k ,rniljr-ik Fchlog Toter








Bydel Vesee Aker
Serkedalsyeien 150 B
0754 OSLO


Oslo kommune


Daio: 21.052015


Dere, ref Vår rel (%akanr) Saksbeh: Arki%kode:


201.10011112-66 Rtaand. 234331115 204


HONSETERHJENIMET - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESOK


Viser til mottatt tilsynsrappon fra anmeldt tilsyn ved Flovseterhjemmet 10.03.2013.


Sykehjemsetaten tar tilsynsrapporten til etterretning, og merker seg tilsynsutvalgets
anerkjennelse av pannerskapsavtale med barnehage og skole, og Flovseterhjemmets reduksjon
as sykefravær i perioden januar 2013 til desember 2014.


(A--1Anne e ged
Områdedirektor


Kopi til: Attendo Omsorg AS - Hovseterhjemmet


Pomaircsrlik001.sadre.seTelefon 02 1191


Posihta -135. SenmJmNedre Slons.1 1Tekfala 2143 30 U•9


0103 0.10BdalLro I 315 01 03201


E-post po-amortaka e kommuna no
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Oslo kommune
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HONSETERHJENIMET - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESOK


Viser til mottatt tilsynsrappon fra anmeldt tilsyn ved Flovseterhjemmet 10.03.2013.


Sykehjemsetaten tar tilsynsrapporten til etterretning, og merker seg tilsynsutvalgets
anerkjennelse av pannerskapsavtale med barnehage og skole, og Flovseterhjemmets reduksjon
as sykefravær i perioden januar 2013 til desember 2014.


(A--1Anne e ged
Områdedirektor


Kopi til: Attendo Omsorg AS - Hovseterhjemmet
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Posihta -135. SenmJmNedre Slons.1 1Tekfala 2143 30 U•9


0103 0.10BdalLro I 315 01 03201
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TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYN kL 29og
VINDEREN BO- OG SERVICESENTER (VBS) - 3. MARS 2014


Dato og tidspunkt for besøket:
03.03.2014 fra kl 14.30 til kl 17.30


Type besøk: Anmeldt tilsyn


Tilstede:
fra administrasjonen


Helene Hortman, leder
Esther Magnusen, avd.leder enhet 3 og 4


fra tilsynsutvalget:
Anita Asdahl Hoff (leder)
Beate Holland
Anne Wenche Ore
Trygve Gjertsen (varamedlem, delvis tilstede)


Møtesekretær:
*Anita Asdahl Hoff


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


Ledelsen, Helene Hortman og Esther Magnusen
Samtale med leder for dagsenteret, Åse Westbye
Tilfeldige samtaler med ansatte på enhetene
Tilfeldige samtaler med beboere
Ingen pårørende


Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08)


Tilsynsutvalget skal pase at tjenestestedene drives samsvar med regler og retmngslmjer ght av staten og
Oslo kommune.


Tilsynsutvalget skal pase at tjenestestedene:


•gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den enkelte beboer/bruker
med respekt


har utarbeidet malsetting. opplegg og tidsplan for oppholdel for den enkelte bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet herunder bestemmelse om bruk av
tvang


har lokaler, utstyr. aktiviletsmalenell og lignende som er i samsvar med formalet for virksomheten


drives med forsvarhge personalforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de mstilusjoner hvor dette er
forulsatt


oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for dette


serger for at informasjon om Helse- og sosialornbudet og om hvordan ombudet kan kontaktes er lett
tilgjengelig for brukere/beboere.







Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.


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


Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn med forberedt agenda. Vi planla å rekke et
besøk ved dagsenteret, og noen av avdelingene før møtet med ledelsen kl 16.


På agendaen:


1. Befaring
Dagsenteret
6., 5., 4., 3. avdeling


2. Forberedte spørsmål fra tilsynsutvalget:
A. Resultatene fra siste "objektive kvalitetsindikatorer", og evt. tiltak


Holdninger og verdiskapende arbeid
Aktiviteter/kultur/tur


- D Kommunikasjon med pårørende/beboere og oppfølging
- E. Hygiene


F Ernæring og måltidstidspunktene
- G. Sykefravær/vikarer


H. VBS sitt system for hendelse og avviksrapportering
- I. Informasjon; utfordringer/gladnyheter fra ledelsen


J. Eventuelt


Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet:


1. Befaring


Dagsenteret hadde feiret 100-årsdagen til en av dagsenterets brukere.
Dagsenteret var pyntet til randen av blomster og flagg og oppvasken etler dagens
festivitas var iferd med a avsluttes. Vi fikk samtale med en oppglødd leder som
kunne fortelle at dagen hadde startet med champagnefrokost og besøk av TV2.
100-aringen ønsket seg deretter en utflukt til Solli Bowling. 8 av dagsenterets
deltakere, alle over 90 år hadde blitt med, hvor ordfører Fabian Stang ogsa kom pa
besøk med TV2. Med god tilrettelegging ble dagen svært vellykket for de som
deltok. 1mai har dagsenteret nok en 100 aring som skal feires. Dagsenteret har 20
plasser og 55 som kommer iløpet av uken og stadig noen pa ventelister. Alt tyder
pa at dagsenteret fortsatt er en suksess for de heldige som far plass hen


Enhet 6; Demens


Vi snakket med 2 sykepleierstudenter som var i praksis ved VBS i 6 uker. De hadde
begge fått et positivt inntrykk av VBS. Opplæringen hadde vært god og rutinene
fungerte i forhold til vaktskifter. De hadde ingen tanker om forbedringer og syntes
lokalene var fine.







Vi snakket med flere av beboerne som så stelte og fornøyde ut. Noen ønsket seg
flere trilleturer men hadde forstaelse for at det ikke var så lett i dette slapse-været.
Forøvrig hadde samtlige kun gode ord å si og en konkluderte med: «Det er et
fantastisk sted og det beste av alle sykehjem». Idag hadde de hatt musikkandakt
som var vellykket. Maten var de også fornøyd med.
En sykepleier på avdelingen var ikke fornøyd med mattilbudet. Hun hadde erfaring
fra Danmark hvor de hadde en «matmor» på kjøkkenet. Tilberedningen,
atmosfæren og lukten når maten tilberedes pa stedet er uvurderlig. Idag hadde de
servert egg og bacon til frokost fordi de hadde hjelp av sykepleiestudentene. Det
skapte ekstra apetitt og hygge. Som sykepleieren sa: Det er ikke lett å få opp
apetitten med ferdigmaten som serveres her... Hun så frem til prosjektet om
ernæring i uke 11 og håpet også kjøkkenet kunne bli et hyggeligere og mere
tilgjengelig oppholdssted. Pga beboernes tilstand var de avhengig av tilsyn på
kjøkkenet for å få dette til. Personalet har ikke kapasitet til dette med nåværende
bemanning. Sykepleieren var veldig fornøyd med at de ikke hadde vært plaget av
Noroviruset i år og presiserte hvor viktig det var at rengjøringspersonalet også
vasket håndtakene. Hennes håndtering av beboerne, hvor hun klemte så mange
som mulig og viste omsorg, gjorde godt å se for tilsynsutvalget. Vi spurte hvordan
fast kontaktperson for hver enkelt beboer fungerte. Beboerne er stort sett for
reduserte til å huske hvem som er deres kontaktperson. Således har alle et ansvar
for å følge opp alle beboerne og videreformidle beskjeder.
Vi registrerte at personalet hadde fått store navneskilter som var lett leselig.


Enhet 5, Psykiatri


En av beboerne ønsket seg større frihet og fleksibilitet til å bruke egne penger som
VBS oppbevarte. Vi ba henne ta opp dette med sin verge. Forøvrig hadde hun ikke
noe å utsette men opplevde at det var forskjell på pleierne. Noen få var iskalde
mens de fleste var omsorgsfulle og varme.


Vi kom midt i vaktskiftet så betjeningen var travel. Vi hilste på en av pleierne som
var våt på hendene etter vasking av desiinfeksjonsdispenser. Så handhygienen
fungerte der..


Våre «tilsynsbriller» oppdaget ingenting å sette fingeren pa annet enn at
askebegeret på terrassen var overfylt. Vi opplevet imidlertid at en av beboerne flkk
et skrike- og angst-anfall. Det gjorde inntrykk på oss og vi forstår således behovet
for ekstra omsorg og noen lydisolerte rom.


Enhet 4, Somatisk


Her var det også bare positive utsagn fra de 4 beboerne vi snakket med. «Ingenting
kunne vært bedre».


Vi flkk en samtale med fysioterapeut som hadde stilling som 50% fysioterapeut og
50% hjelpepleier. Hun var ikke fornøyd med rengjøringen og fortalte at flere av de
pårørende klaget. Det er ubehagelig for de ansatte fordi mange tror det er







betjeningens ansvar. Når vi så litt nøyere etter var listene skitne og det forekom
flekker på veggene. Kjøkkengulvet var også mindre delikat enn på de andre
enhetene. Vi opplevet at en av pasientene muligens var feilplassert og gjerne
kunne ha vært på demensavdelingen. Befieningen kan oppleve feilplasseringer
som frustrerende og uforståelig. Det er Bestillerkontoret som gjør vedtak om slike
plasseringer uten samråd med avdelingen/sykehjemmet.
Fysioterapeuten skulle gjerne hatt mere tid til fysioterapi, vedlikehold og opptrening
av pasientenes fysiske tilstand. Men VBS tilbyr ikke rehabilitering.


Enhet 3, Somatisk


En rask gjennomgang avdekket ingenting å påpeke. Avdelingen og kjøkkenet
virket innbydende og de 2 beboerne vi snakket med var fornøyd med maten,
omsorgen og aktivitetene som ble tilbudt. «Helt utmerket alt sammen».


2 Forberedte spørsmål til ledelsen


Innledning og oppsummering
Tilsynsutvalget rapporterte kort fra tilsynet pa avdelingene. Ledelsen var ikke
overrasket over kritikken av renholdet. Når det gjaldt feilplasseringer er det et
vanskelig område da plasseringen kan være god for den enkelte men vanskelig for
sammensetningen av beboerne. Noen som kommer inn på somatisk avdeling kan
etterhvert utvikle demens. Men noen ganger kan for mange flyttinger være uheldig.
I mangelen på institusjoner for bl.a langlidspsykiatri, forekommer det plasseringer
som ikke er gunstig.
Selvfølgelig hadde man ønsket seg flere ressurser innen fysioterapi og tid til
trilleturer.
Tilsynsutvalget og ledelsen hadde store forventninger til «Ernæringsuken.»


A. Resultatene fra siste «objektive kvalitetsindikatorer»


Rapporten beskriver resultatene fra den 2. registreringen i 2013 og kom VBS
ihende i slutten av februar. Ledelsen er derfor fortsatt iferd med å sjekke
resultatene og identifisere mulige problemområder Det synes foreløpig ikke å være
noe å utsette på resultatene som fremkommer i rapporten. Noen av resultatene kan
imidlertid være tilfeldige for den spesielle uken hvor malingen ble foretatt.
Rapporten tar for seg trykksår, urinkontinens, kontrakturer, vekttap, fall og
hoftebrudd.
Nar det gjelder trykksår så er det færre idag enn for uken som ble målt. Det jobbes
kontinuerlig med oppfølging av sår. Samme sykepleier skal følge opp sårene slik at
utviklingen kan følges. Forøvrig er de nøye på snuregime. VBS har fått midler fra
NAV til vekseltrykkmadrasser som forebygger sår samt til personløftere som
forebygger betjeningens rygger.


Urinkontinens forebygges ved blant annet rutiner for å følge til toalettet.


Ved VBS har 70,6% av beboerne kontrakturer. Det er kun 3 sykehjem som har
høyere andel av beboere med kontrakturer. Disse målingene er vanskelige. Men







med fysioterapeut i kun 50% stilling hadde det vært ønskelig med et bedre tilbud pa
dette omradet.


I forhold til andre sykehjem har VBS et relativt høyt prosentvis antall med
vektreduksjon, 15,5% Noen av enhetene er glade for vektreduksjon mens andre
ønsker seg det motsatte. Vektreduskjon ma ogsa ses i sammenheng med
ernæring omsorg, livsfase og diagnose. Veiingen er lettere a gjennomføre etter at
VBS fikk nye sittevekter.


Fall og hoftebrudd. Ifølge undersøkelsen ligger VBS pa 6. plass i flest fall. Fallene
har imidlertid sjeldent ført til skader. De som har falltendenser får hoftebeskyttere.


Holdninger og verdiskapende arbeid


Holdninger og verdiskapende arbeid gjennomsyrer, ifølge ledelsen, alt de gjør.
"Etikkstarteren» er et prosjekt i regi av KEKK (klinisk etisk kommunalkomite) hvor
det blant annet øves i hvordan rapportering, kommunikasjon og dokumentasjon kan
oppfattes. Ledelsen ber om at også datakurs og andre kurs har fokus på
holdninger.
Det er enighet om at privat mobiltelefon ikke hører til uniformen.


Aktiviteter/kultur


Det jobbes aktivt med a fä flere til å benytte seg av akfivitetstilbudet. På enhet 2 har
de satt igang ekstra tilbud med hjelp fra Frivillighetssentralen. Hver torsdag kommer
det bl.a en og spiller piano. Da de har en del nye beboere som er ivrigere pa a delta
pa aktiviteter håper de trenden med å sitte pa rommene kan endres. Ledelsen roste
flere av de frivillige som trofast møtte for a lese, snakke mm med beboerne. Trygve
Gjertsen i tilsynsutvalget ble ogsa nevnt som svært verdifull bidragsyter.


Kommunikasjon med pårørende/beboere og oppfølging


Noen parørende ønsker ikke å bli oppfattet som negative. Ledelsen jobber med a
signalisere at det ikke er farlig a korrigere. Misforstaelser kan unngas og
forbedringer gjennomføres via dialog. De som har klaget føler seg na tryggere pa a
komme med tilbakemeldinger.» Vi synes na å være gode pa å motta klager men
ikke alltid så gode pa å følge opp eller aktivt ta kontakt. Så dette jobbes det med.»


Hygiene


Man har et lite dilemma i forhold til at desinfeksjonsmidler ikke skal stå
fremme men skal samtidig være lett tilgjengelig for å ivareta god hygiene.
Desinfeksjonsspriten faller inn i kategorien farlige stoffer som skal
oppbevares forsvarlig. Hygiene tas alvorlig og i uke 19 har sykehjemsetaten
fokusuke pa hygiene. Forøvrig avholdes det kurs i hygiene og håndhygiene.


Ernæring og måltidstidspunktene







I uke 11 vil det være fokus på ernæring. Denne uken vil det være forskjellige
aktiviteter relatert til ernæring og matkultur. Det lages mat fra bunn av pa
enhetene der beboerne deltar etter evne og interesse. Det vil være foredrag
av ernæringsfysiolog. Aktivitetene vil være forskjellig på den enkelte avdeling,
det vil bli foretatt en evaluering etter endt uke.


Nar det gjelder endrede måltidstidspunkter er noen fornøyde, noen har
vennet seg til det og noen synes de er klønete. Enhetene har forskjellige
løsninger men ma forholde seg til Ernæringsforskriften som krever at
nattfasten ikke blir for lang. I en periode hadde VBS midler til en «frokostvert».
Dette var populært og savnes. Selvom de fleste beboere synes a være fornøyde
med maten synes det a være forbedringspotensiale her for a forebygge
vektreduksjon og trivsel.


SykefraværNikarer


Sykefraværet i Januar var pa 7,11% og i februar på 4,4%.
Enhet 6 som har hatt sykefravær oppe i 40% er nå nede i 5%; hovedsakelig
korttidssykefravær. Enheten vil få en positiv tilbakemelding.


VBS sitt system for hendelse og avviksrapportering


De enhetene som ikke har avvik blir ekstra gatt i sømmene. Det oppfordres til å
skrive avviksmeldinger da det gir muligheten til forbedringer. Noen er redde for a
«sladre». Det jobbes ekstra pa noen enheter for at avviksmeldinger skal være en
naturlig del av hverdagen.


Informasjon; utfordringerigladnyheter fra ledelsen


Ledelsen var ekstra fornøyd med det gode samarbeidet som har utviklet seg
mellom avdelingene. Ekstravakter tas pa tvers av avdelingene og det er en kultur
for a hjelpe hverandre.


En avdelingssykepleier og et verneombud har deltatt i HMS grunnkurs. De er
gjentagne ganger blitt bedt om å forelese om hvordan man kan forebygge
sykefravær.


(Medisin) Studenter som har jobbet ved VBS har gill rilbakemeldinger om at de er
takknemlige for alt de har lært i jobben som pleieassistent, at de har fått gode
holdninger etter a ha jobbet her og at de opplever VBS som det beste sykehjemmet
de har jobbet ved.


22 Mai er det planlagt apen dag pa alle sykehjemmene i Oslo kommune. Ved VBS
vil Venneforeningen og frivillige bli invitert til a delta. Arets program er enna ikke
helt klart.







Anette og Brynjulf Skaugens legat har gitt VBS blærescanner og noen nydelige
farveglade litografier. Disse blir registrert i forhold til regelverket.


J. Eventuelt


VBS vil invitere tilsynsutvalget til neste felles pårørendemøte som planlegges i
september. På den måten vil tilsynsutvalget lettere kunne fange opp hvor
pårørende opplever at skoen trykker.


Oppsummering og saker som følges opp ved neste
tilsynsbesøk:
(Inkludert evenluelle oppfolgingssaker fra tidligere


Oppsummering og spørsmål:


Tilsynsutvalget opplevet ingen kritikkverdige forhold og fikk i hovedsak positive


tilbakemeldinger.


Tilsynsutvalget opplever en god og positiv dialog med ledelsen hvor vi har en felles


målsetting om et best mulig VBS.


Det er rom for forbedringer mht renhold på alle avdelingene. vask av dorhåndtak og


tømming av askebegere.


Ledelsen innser også selv at det fortsall må jobbes med oppfølging av tilbakemeldinger fra
pårørende.


Tilsynsutvalget vil følge opp status for lydisolering av nødvendige rom.


Tilsynsutvalget har store forventninger til hva som kommer ut av «emæringsuken».


Problemet med feilplasseringer ligger antagelig på et overordnet plan hos politikerne.


(Tilbud og organisering). Det samme grlder ernæringsproblematikken og spørsmål om


outsourcing av matlagingen er den beste løsningen.


Oversild over gjennomfone tilsyn 2014:
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Sykehjemsetmen har mottan tiIsiisutN algets rapport. og takker for de mange positi ve


tilhakemeldingene i rapporten. Saker til opprolging kommenteres i det folgende.


«Det er rom for forbedringer mht renhold på alle avdelingene. vask av dorhandtak og


tø g av askebegre»


Det har den siste tiden kommet flere tilhakemeldinger på misnoye med renholdet både fra
ansatte, beboere og parorende. Prohlemstillingen er tatt opp med dem det gjelder, personalet på
avdelingene for de områder de har ansvar for, og med renholdsfirmaet som har hovedansvaret.
Saken følges opp videre internt på sykehjemmet.


«Ledelsen iI,n.v er også selv at det fortsatt må jobbes med opp101ging uv


tilbakemeldinger fra parorende»


Samarbeid med parorende er et område som alltid er i fokus, og som det jobhes med på tlere


mater. Det er eL mal for personalet på s kehjemmet az parorende skal fole seg trygge pa at den


som bor pÙ VHS hlir godt ivaretatt. Det jobbes blant annet med tillitsskapende tiltak der


informasjon er en viktig deL kompetanseheving for ansatte, og avklaring av fon entninger i


dialog med pasienter 02 parorende.


«Titsynsulvalget vil folge opp starus for lvdisolering av nødvendige rom»


Lydisolering av rom er en til behandling sentralt i Sykehjemsetaten. og det fon entes en
avklaring pa om og når dette kan prioriteres for sommeren.


Ål
Ss.kchienisrtaren


Sdniulgeaulonen


Pesludresse Beseksadiesse


Peoheks 435. Senmun \ cdre Shgt3v1 3
0101


1•-pes) poornotlak u sye onlmunr no


Is0


lelelaks 2) 4$ 317 p4


lianklog 1)031)1 0203







«Tilkrasurvalget har store forventninger til hva som kommer ut av «erncerhigstiken»»


VBS har foretatt en oppsummering av fokusuken om emæring som var i uke I I. Del var mye


positivt, blant annet forcdrag om D-vitamin, utfylling av MNA-skjerna, presentasjon av «soft-


meals» og servering av fiskekaker som var laget fra bunn på avdelingen. Det var stort


engasjement og ønske om tlere forbedringer, det ble konkludert med at planleggingen kunne


vært bedre og det ble vedtatt en ny fokusuke på ernæring i uke 34.


ti
Solv Karlstad


områdedirektor


Kopi til: Institusjonssj f Helene I lortman. VBS





