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FURUSET SYKEHJEM - RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 25.07.2014

Vi viser til mottatt rapport fra ovennevnte tilsynsbesøk.

Besøket ble gjennomført av leder av tilsynsutval get. Øvrige medlemmer var ikke innkalt.
Dette var et ekstraordinært besøk grunnet sommervarmen. Sykehjemmet setter pris på at det
utvises omsorg.

Institusjonssjefen har gått en ekstra runde i sykehjemmet for å kvittere ut situasjon vedrørende
persienner/solavskj erming og vifter spesielt, samt få litt informasjon om hvordan det har vært
på sykehjemmet i løpet av sommeren.

Mange av pasientene har hatt problemer med nok væskeinntak, og blitt noe medtatte. Det er
generelt en utfordring å motivere eldre til å drikke nok og spesielt når det er varmt. Legene
melder tilbake at ingen har blitt syke, fått feber eller infeksjoner på grunn av varmen.
Persienner og solavskjerming er en gjennomgående utfordring. Huset har som kjent et gammelt
ventilasjonsanlegg uten kjøling.

Persienner kjøpes inn og henges opp etter behov. Ved utskifting av gamle vinduer er det ikke
automatisk kjøpt inn persienner. I de gamle vinduene var det innebygde persienner, men disse
produseres ikke lenger. Når vinduene åpnes eller ellers ved uvøren bruk går de raskt i stykker,
og sykehjemmet søker å erstatte fortløpende ved behov. Det vurderes også andre altemativer,
som for eksempel rullgardiner som en mer holdbar løsning. Dette ansvaret tilligger avdelings-
sykepleier. Alle er blitt kjent med dette gjennom samtaler med institusjonssjef, men det kan ha
vært svikt på bakgrunn av ferieavvikling. Post 2 som bemerkes spesielt har kjøpt persienner,
men de er ikke montert. Dette bringes i orden ved første anledning.

Ingen avdelinger har markiser, men alle har parasoller på verandaene.

Vifter er også noe som kjøpes fortløpende, men i den varmeste perioden var det utsolgt, slik at
ødelagte vifter ikke kunne erstattes. Post 6, skjermet avdeling, kan ikke benytte vifter da det er
en risikofaktor for demente pasienter. En takvifte er ute av drift, og det vurderes om det er
mulig å skaffe ny som kan kobles på eksisterende nett. Alternativt kan ødelagt vifte fjernes.
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De fleste avdelinger har vært flinke til å følge pasienter ut i hagen. Det har vært flere dager
hvor måltider er servert ute. Det har gjennomgående vært god dialog med pårørende for å finne
gode løsninger. Institusjonssj efen eller avdelingsledere har ikke fått noe klager på at
pasientenes behov ikke er ivaretatt.

Vi håper dette gir tilfredsstillende svar på rapporten.
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