
Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen
I 1,21-I5-0 


Bydei Gamie Oslo
Pb 9406 Grønland
0135 OSLO

	 b151
 cb?()

11.:N 

I )ere. re. sar,heti

2ni  cdrun k I !.-,11-wiT I Il 2,11

ST. HALVARDSITIEMMET - RAPPORT FRA ANMELDT BESOK 010714

Viser til mouatt rappon 01. Og. I 4 fra anmeldt nshesok ed St. Flak ardshjemmet.

iIs nsutNalget har ingen merknader ener sin tiIs‘nshesoket.

SN kehjemsemten tar rapponen til orientering.
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RAPPORT FRA ANMELDT T1TSYNSBESØK VED ST. HALVARDSHJEMMET
01.07.2014

Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjernmet av 01.07.14.

Vi ber em en snadig tilbakemelding på rapporten, så vi kan forelegge denne med kommentarer
for bydelsutvalget deretter.

Bydel Gamle Oslo

Katalin Sitnon
avdelingsdirektør

Lindis Stranden
jurichsk rådgiver

Vedlegg: Rapport fra tilsynsbesøk

Bydel Gamle Oslo Beseksadresse: Postadresse: 1 elelon : 02180
13ydelsadministrasjonen PIatottsgate 16 Postboks 9406 Gronland TeIefeks: 23431001

0135 Osto Bankkonto: 13150100431
Org.nr.: 974778742
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Rapport

Tilsynsbesøk i institusjoner m.v.

FormM
Tilsynsutvalgene skal føre kontroll og tilsyn med hvordan helsetjenesten faktisk virker.
Tilsynsutvalgene skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av
staten eller Oslo kommune i lov, forskrift, Mstruks og lignende. Tilsynsutvalgene skal videre
påpeke forhold som kan bedres.

Virkeområde
Det skal føres tilsyn med bydelens sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie , dagsenter
på sykehjem, dagsemer for fysisk og psykisk funksjonshemmede og avlastningsboliger. Hjemmel

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK

Navn på Henestested:

Hst Hallvardshjemmet  

Dato for besøket:l. juli 2014 Tidspunkt (fra kl. til kl.): 1130-1300

Mekitluanmeklt besøklekstraordinsert besøk:
Anmeldt

i fivis ekstraordhsært hesøk —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?

Av filsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:

lorn ødegård, Ivar Nygaard, Else Brit Haneseth ogJan Mehlum  

Forfall:

Møtesekretær:

dan Mehlurn 

Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med uncier oppholdet; beboere (anonymiserr), pårerende

I (anonymiert), ansatte, ledere, andre)

I
Daglig leder, kulturleder  

Tivordan ble tilsynet gjennomført:
II(Instilustops-rh emmehesek, skriftligimuntlig kommitnikasjon)

II



Muntlig kommuntkasjon

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
• anmerknader / forhold som bør endres:
(Inkt event. oppfølgingssaker fra ridligere tilsyn)

Tilsynet møtte daglig leder samt hjemmets kultur ansvarlige.

De orienterte om at St Hallvardshjemmet hadde vunnet Osto kommunes
pårørendeundersøkelse for året 2013. Dette er en årlig tilbakevendende
undersøkdse blant pårørende til beboere ved Ostos sykehjem. Dette resultatet
samsvarer godt med tilsynsutvalget oppfatning av situasjonen ved sykehjemmet.
Hjemmet arbeider godt med kommunikasjon med og informasjon til de pårørende
som ndfigere omtalt i tilsynsrapport.

Hjemmet har sammen med elever ved Gamlebyen skole arbeidet med intervjuer

av beboere ved hjemmet med sikte på innsamling av deres livshistorie.

Resultatene, i tekst og illustrasjoner, er nå trikket som minnebøker for den enkelte

deltakende beboer samt familie. Tilsynet er fornøyd med dette fittaket ti menet

tiltaket styrker kommunikasjonen mellom lokalsamfunnet, beboeren og

sykehjemmet og løfter fram og synliggjør den enkelte beboer.

Prosjektet var et engangstiltak finansiert av Norsk Tippings Extra-midler.

Gjennom presentasjonen fikk vi inntrykk av tt hensynet til dellagemes privatliv

ble ivaretatt,

Vi diskuterte også at sykehjeinmet hadde hatt et Ittbrudd av MRSA som krever

isolering av pasient. På et sykehjem hvor behoere ikke har egne baderom må slike

ttlfeller overføres til annet sykehjem.

Et utbrudd av MRSA hos pletere krever ogsåkarantene med jobbfravær og er en

utfordring i dagens samfunn hvor hvor reiseaktiviteten til land hvor denne

antibiotika resistente bakterien er mer vantig enn i Norge.

Oppussing/oppgradering av lokakne både fellesrom, korridorer og beboerrom
fortsetter og resilltatet ser meget bra ut.

Tilsynsutvalget besøkte deretter alle etasje
vanlig godt.

sykehjemmet. Inntrykket var som



Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

3

Oslo den 7juli 2014

Else Brit Haneseth Ivar Nygaard Jøm Ødegård Jan Nlehlum

Leder tdsynsutvalg Medlem Medlem

*****

Medlem

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

For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentering dato:

Taushetsplikt:

Tilsynsutyalget har taushetsplikt om personlige forhokl som utvalgene Mir kjent med i si  t arbeide.
For evrig gjelder forvaltningsloYens bestemmelser om taushetsplikt.

Mal for rappolT er ularbeidet i henhold til bystyresak 165105 "Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i
instirusjon mv" —byrådssak 229/04 og hystyresak 432/08 "Styrking og samordning av tilsyn i
sykehjem" byrådssak /44103



Astrid Bredesen

Fra: hotmailita79846014fd1c1@åve.com på vegne av lan Mehlum

<jamehlurn@broadpark.no>

Sendt: 4. august 2014 09:57

Til: Postmottak ADM

Kopi: Jørn Ødegård; Else Berit Haneseth; Ivar Nygaard

Emne: Rapporter fra tilsynsbesøk

Vedlegg: Tåsynsbesøk i institusjon- St Hallvardshjemmet 1 juli 14.doc; Tilsynsbesøk i

institusjon- østerdalsgata 1.7.14@oc

Vedlagt følger rapporter fra to tilsynsbesøk på østerdalsgata og St. Hallverdshjemmet.
hilsen lan Mehlum


