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Klæbu kommune

MOTTATT

Helseog omsorg

l l AUG.2017
Fylkesmannen

Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen
7468 TRONDHEIM

Vår ref
1 l/548-44-H12

Sa/csbe/1:1nd/er/enlzel

Deres

ref

Dato

08.08.2017

TMO/HELS/OMS

Svar - Virksomhetstilsyn
- tilsyn med tjenesten
Tilbakemelding
på effekt av iverksatte tiltak

til eldre i sykehjem

—oppfølging

Klæbu kommune fikk to avvik, og har sendt innplan for lukking av disse.
Status med evaluering av iverksatte tiltak:
1.
Fysiske forhold. Vi har utsatt å flytte tosengsrommet da en pasient med
behov for stor plass ha benyttet dette som enerom de siste månedene. Forheng er ikke
satt opp, men det er en bedret praksis på bruk av skjermbrett, spesielt i forbindelse
med morgen og kveldsstell. Leders vurdering er at det er en god praksis på bruk av
skjermbrettene. Det presiseres at dette er en midlertidig løsning før bygging av nytt
helse og velferdssenter. Det er planlagt byggestart i 2018.
2.
Vedlikehold
og evt bedring av beboernes funksjonsnivå.
Fysioterapeut
er nå med i tjenesteteam annenhver uke. Rehabiliteringstjenesten
er da kjent med nye
pasienter ved oppstart av tjenesten. Vurderes som en forbedring av prosessen pga

tidligere oppstart av trening og plan for opptrening som regel er mulig. Angående
lokaliteter er det en stående avtale om følge til og fra treningsrom hos rehab, men det
er også lagt til rette bedre på sengeposten bl.a med flytting av en ribbevegg til et
område som er bedre egnet enn der den tidligere var plassert.

Munnhygiene er eget punkt i stellebeskrivelsen, og vi har nylig hatt

3.

4.

5.

gjennomgang med tannpleier for den enkelte med tilbakemelding på tilstand og evt
forslag til tiltak for bedring av munnhygiene, til den enkelte pasient.
Tilbakemeldingene var gode.
Tilsynslegefunksjonen.
Det har vært flere skifter med tilsynslege ved
sykehjemmet siste året. Møte er gjennomført for å forbedre praksis. Avtaler og
beskjeder dokumenteres nå via e-link hvis det ikke kan dokumenteres i løpet av
legevisitten. Innkomstrutinen er forbedret etter innspill fra tilsynslegen
Alle journalopplysningene
om en beboer skal samles i en journal. Bedre
praksis på scanning av dokumenter, men mindre aktuelt da det meste kommer

elektronisk. Prosessenfor å ta i bruk tiltaksplaner går sakte, men fremover. Ny modul
er ennå ikke innkjøpt, men planlagt tatt med i budsjett for 2018. Vi er i kontakt med
Trondheim

for å samkjøre bruk av Gerica frem mot sammenslåingen.
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