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FURUSET SYKEHJEM - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN 24. OG 26.9.2014

Det vises til rapporter fra anmeldt tilsyn ved Furuset sykehjem 24. og 29.9. som er oversendt
Sykehjemsetaten for kommentarer.

Det er notert under post 4, rehabiliteringsavdeling at flytting til helsehus på Solvang vil finne
sted på nyåret. I henhold til foreløpig plan skal flyttingen skje i løpet av 2015. Det har sammen-
heng med at plasser på Solvang må frigjøres før korttidsavdeling og rehabiliteringsavdeling kan
flytte over.

Kvalitetslosen:
Alle avdelinger og sykehjem i Sykehjemsetaten skal skrive avvik i Kvalitetslosen. Post 3 ved
Furuset sykehjem er intet unntak. Det er riktig at det er utfordringer med å få ferievikarer til å
skrive avvik. Dette har flere årsaker. Alle vikarer får tilgang ved passord. Det arbeides med
enklere prosedyre for innlogging på systemnivå i Sykehjemsetaten.

Det er nylig gjennomført en intemrevisjon av bruk av kvalitetslosen i regi av Kvalitets-
avdelingen i Sykehjemsetaten. Revisjonen viser at det er stor økning i antall avvik ved syke-
hjemmet, og avvikene har generelt sett et høyere nivå enn tidligere. Det er ingen tegn på at det
er stor grad av underrapportering.

Persienner:
Sykehjemmet har vaktmester i 50 % stilling. Persienner som ble kjøpt inn under ferieavvikling
er derfor ikke hengt opp. Avdelingsleder har igjen tatt tak i, og vaktmester vil montere dem når
det ikke er andre prioriterte oppgaver som må utføres. Innkjøp av persienner er ikke avhengig
av budsjett i den enkelte avdeling, men dekkes over driftsbudsjettet for hele sykehjemmet.

Gardiner:
Sykehjemmet har ansvar for at det er hele gardiner på alle pasientrom. Avdelingssykepleier må
melde behov til institusjonssjef, og avdelingen kan handle på regning.

_
ifl Sykehjemsetaten Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 02 180
I Administrasjonen Postboks 435. Sentrum Nedre Slottsgt. 3 Telefaks: 23 43 30 09
I 0l03 Oslo Bankkto.: 1315Ol.03295
I

i E-post: postinottak@ syc.0sl0.k0mmunc.no



Klage på rom:
Det er ingen konkrete planer for oppussing av rom på sykehjemmet, men behov for oppussing
meldes hvert år i budsjettprosess til eiendomsavdelingen. Furuset sykehjem er ikke satt opp i
noen rehabiliteringsplan i påvente av nytt bygg.

Varsel om at TU kommer på befaring
Institusjonssjefen har hatt direkte kontakt med aktuell avdelingssykepleier. Det er presisert at
informasjon skal henge på et synlig sted i avdelingen, og ikke bare på vaktrommet. Det henges
oppslag i heis for å sikre infonnasjon om besøket.

Klær som kommer bort
Sykehjemmet har erstatningsansvar for tøy som kommer bort. Til aktuell sak må vi opplyse at
klær er kommet til rette. Det kan fra tid til annen skje at klær kommer til feil avdeling, eller
kommeri feil skap. I de fleste tilfelle kommer det til rette igjen.

Nflt kjøkken post 6
Ved tilsyn av Mattilsynet kom det krav om nye postkjøkken på grupperommene i skjermet
avdeling. Dette gjelder kun post 6 og ikke de andre avdelingene ved sykehjemmet.
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