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Klaebu kommune
Helse og omsorg

Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen
7468 TRONDHEIM

Vår ref

Saksbe/zand/er/enher

ll/548-40-H12

TMO/HELS/OMS

Svar

- Virksomhetstilsym

- tilsyn

Deres ref."

Dato
20.03.2017

med tjenesten

til eldre

i sykehjem

- oppfølging

etter

tilsyn
Tilbakemelding

på kommentarer

og spørsmål

1. Fysiske forhold
Tosengsrommet
er ikke flyttet. Det er heller ikke gjort ytterligere grep for å flytte kontoret
det vurderes som for trangt for to sengeplasser.
Behovet for plassene er fortsatt høyt.
Det er bestilt forheng til to av rommene for utprøving av tiltaket.

da

2. Vedlikehold
evt bedring av beboernes
funksjonsnivå
a) Det er avklart med fysio at trening på sengeposten er aktuelt for de fleste av beboerne det
gjelder. De som har behov for treningssal vil bli fulgt til trening av personalet og fysio etter
avtale. En ribbevegg flyttes for å være mer tilgjengelig. Det er også anskaffet et nytt
hjelpemiddel
for å ivareta et trinn ekstra i «funksjonsnivåskalaen»
b) Fysioterapeuten
deltar nå i tjenesteteam
annenhver uke.
c) Det er lagt inn hva den enkelte pasient trener på i stellebeskrivelser.
Det er individuelle
tiltak ut fra funksjonsnivå.
Ang holdningsskapende
arbeid har vi avsatt tid en dag i uka til refleksjon. Ellers er
egenomsorg fokus ved all tilnærming. Det motiveres til at pasientene gjør det de klarer selv.
Gåtrening mm gjennomføres
i naturlige situasjoner og ekstra runder for de med opptrening
som fokus.
3. Munnhygiene
Det er ikke meldt avvik på munnhygiene

i 2017.

4 .Tilsynslegefunksjonen
Det har vært møte med tilsynslegene.
Stillingsstørrelsen
er uendret. I tillegg på legevakt
benyttes. Den tidligere tilsynslegen kom med innspill i forhold til innkomstrutiner.
5. Alle journalopplysningene
om en beboer skal samles til en journal.
Papirdokumenter
scannes til Gerica; gjenstår fortsatt noe for at alle gjør dette. Legens notater
på legekontoret sendes som kopi via elink. Kontakt med lege utenom visitt sendes som elink
til legen med oppsummering
av avtale.
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Vi er i kontakt

med Trondheim

kommune

for opplæring

og veiledning

tiltaksplaner. Vi har også behov for å kjøpe inn en ny modul til Gerica.

Med hilsen

Torill

Moe

enhetsleder

Kopi:

Siri Ekle Skaanes

i å bruke Gerica for

