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SOLVANG SYKEHJEM, POST Al —RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 1.12.2l4

Vi viser til rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Solvang sykehjem 1.12.2014 som er sendt oss
av leder av tilsynsutvalget Alna Nord.

Tilsynet ble gjennomført som besøk ved Post IA som behandler pasienter som holdes i isolat
på grunn av MRSA-smitte. Utvalget snakket med sykepleier og øvrige hjelpepleiere på posten.

Utvalget bemerker bruken av vikarbyrå og at permanent bruk bør unngås, og ber spesielt om
våre kommentarer til dette:

Posten har i perioder hatt svært varierende belegg, og sykehjemmet må da kunne justere
bemamiingen. Bemanningen her brukes heller ikke rundt på huset hvis det ikke er fullt på
isolatet. Det er en grunnbemanning av fast personale, resten blir dekket opp med ansatte fra
vikarbyrå. Ved sykdom har byrået ansvar for å dekke opp, og sykehjemmet får mindre risiko
for spredning. Det er vanskelig å få ekstravakter til en avdeling som gjør at det kan bli
vanskelig for den enkelte å få arbeid andre steder grunnet smitterisiko. Dagens ordning gir
større fleksibilitet for sykehjemmet.

Når det gjelder Kvalitetslosen er det riktig som det anføres i rapporten at sykepleier melder,
men ikke behandler avvik. Avvik behandles på nivået over i organisasjonshierarkiet. Avvik
defineres som brudd på lover, retningslinjer og rutiner. Smitte av ansatte meldes derfor ikke i
kvalitetslosen, men følges opp på andre måter.

For øvrig tas rapporten til orientering.
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