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NOTAT

Fra møte med Klæbu kommune 3/10-17
Til stede: enhetsleder Torill Moe og avd.leder Ann-Kristin Røberg fra Klæbu
kommune. Fra Fylkesmannen møtte ass. fylkeslege Frode Engtrø og seniorrådgiver
Ingrid Karin Hegvold.
Tilbakemelding og gjennomgang av plan for forbedringsarbeid, jf brev fra Klæbu
kommune datert 8/8-17.
1. Fysiske forhold
a. De fysiske forholdene er som ved tilsynet og vil ikke bli endret før nytt
bygg blir ferdig i 2020. Det er imidlertid fokusert på hvordan beboerne
skjermes når de må krysse gangen for å komme på bad/toalett. I
tillegg er det en bevissthet på hvilke beboere som får tildelt det mest
utsatte rommet.
2. Vedlikehold/bedring av fysisk funksjon
a. Fysioterapeut er nå med i tjenesteteam hvor det drøftes inntak av nye
beboere
b. Handlingsplanen for 2018 fokuserer på hverdagsrehabilitering i
sykehjemmet. Det er foreløpig ikke beskrevet tiltak, men de håper på
en god overføring fra hjemmetjenesten som har hatt
hverdagsrehabilitering i fokus over en tid.
c. Sykehjemmet skal også før jul ha holdningsskapende arbeid som tema
for å sikre god kultur i virksomheten.
3. Munnstell/tannpuss
a. Er fokusert i stellebeskrivelser. Har fått god tilbakemelding fra
tannpleier. Er usikker på om det følges opp med munnstell/tannpuss x
2 pr. dag og om det skrives avvik når dette ikke blir utført etter planen.
Ledelsen vil følge opp dette ytterligere.
4. Tilsynslege/Medisinskfaglig rådgiver
a. Ledelsen ønsket større ramme for tilsynslegen, men dette er ikke
aktuelt. Tilsynslegen benyttes i hovedsak til beboerrettet aktivitet.
Kommuneoverlegen brukes i forbindelse med smittevern. Det kom frem
at det er skiftet lege ofte i det siste, men at de nå hadde fått en som
har fast stilling. Det må arbeides mer med å synliggjøre behovet for
lege i forhold til systemrettet arbeid.
5. Journal og dokumentasjon
a. Dette er blitt bedre. De ansatte skal få opplæring i Gerica før årsskiftet.
Tilsynet avsluttes.
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