
Vårt saksnr.:  201300182

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Til stede: Fra Grefsenhjemmet — Magne Roland, Julie Mittet
Fra SYE- Morten Gohn og Marianne Aas

Møtested: SYEs lokaler i Nedre Slottsgate 3
Møtetid: Mandag 03.12.2013 k1.11.00
Referent: Marianne Aas

FORHANDLINGSMØTE MELLOM SYKEHJEMSETATEN OG GREFSENHJEMMET
VEDRØRENDE RØDTVET SYKEHJEM, FJERDE FORHANDLING

I. Avklaringer /presiseringer
Det fremkom ingen nye opplysninger under forhandlingsmøtet som synliggjorde at det var mulig
å drive Rødtvet Sykehjem i balanse etter reduksjon av 6 korttidsplasser.

SYE opprettholdt de økonomiske rammer som ble lagt frem i tidligere forhandlingsmøter.

GS dokumenterte ut i fra sine beregninger at disse rammene var for knappe til å drive Rødtvet
Sykehjem i balanse hvis man skulle opprettholde den kvalitet som SYE krever samt den
minimumsbemanning som også er et krav.

Hva ligger i kostnader utover personalkostnader?

Protokoll
forhandlinger

• Strøm 1,5 mill. SYE har regnet med 600', men det er oppgitt forbruk på 1,137' kWh i
rammebetingelsene — SYE må sjekke hva som er riktig.

• Vask av tøy, rengjøringsmidler
• Vedlikehold innvendig
• Papir og plast
• Tekstiler, arbeidstøy
• Serviceavtaler
• Mat beregnet kostøre kr 100 per beboer per døgn. SYE: kan regne med kr 72, resten

dekkes av SYE — øremerkede midler til kostøre er videreført i 2014.
• Medisiner
• Medisinske forbruksartikler
• Transport



• Legevakt, blodprøver. SYE: økt krav om spl uten bakvaktansvar på alle vakter på korttid
vil medføre mindre bruk av legevakt kveld, natt og helg.

• Bleier
• Terapimateriell
• Underholdning
• Revisjonshonorar
• IKT. Partene gikk gjennom endringen ift rammebetingelser og kontrakt fra BYGG. Det

utstyr som er på sykehjemmet i dag vil stilles til leverandørs disposisjon. Datautstyr utgår
således i Grefsenhjemmets kostnadsbilde

• Imikjøp av adm. tjenester ekstemt
• Diverse (for eks. porto)

Grefsenhjemmet er bekymret for hva som vil skje dersom korttidsplassene blir borte ifb
opprettelse av rene korttidssykehjem da blir antall rom ved Rødtvet redusert til 66. De er
invitert til et møte om dette i SYE 11/12-13.

IV. Prosessen videre

Leveranderen vil vurdere å tilpasse sitt tilbud iforhold til de tjenestene som er etterspurt i
konkurransen, og presenterer et revidert tilbud på tjenester innenfor konkurransen.

Svarfrist på spersmål / oppgaver er senest.

Referat underskrevet og datert:

For Sykehjemsetaten
Morten Golm

For Grefsenhjemmet sykehjemsdrift
Magne Roland



Stiftelsen Grefsenhjemmet
Ogmundsvei 18 B

0488 OSLO

Deres ref

VEDRØRENDE FORHANDLINGSPROTOKOLLER KONKURRANSE FOR KJØP
AV DRIFT TIL RØDTVET SYKEHJEM

Sykehjernsetaten viser til protokoller etter forhandlingsmøter avholdt 18.11.2013 og
03.12.2013 mellom Stiftelsen Grefsenhjemmet og Oslo Kommune ved Sykehjemsetaten

Vi registrerer at det er gjort forslag til endringer i opprinnelig protokoll som er utarbeidet fra
Sykehjemsetaten. Disse endringene burde heller vært anført i eget dokument som tillegg til
opprinnelig protokoll.

1 og med at konkurransen er avsluttet velger Sykehjemsetaten å journalføre både opprinnelig
protokoller utarbeidet av Sykehjemsetaten og protokollene med forslag til endringer utarbeidet
av Stiftelsen Grefsenhjernmet. Begge versjoner knyttes dermed til saken.

Dette til informasjon.

Med hilsen

Helge Jagmann
etatsdirektør
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Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:
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0103 Oslo Bankkto : 1315 01.03295

E-post: postmottak å.sye.oslo.kommune.no

Unntatt offentlighet
Offl §13 jfr. Fv1. §13 1. ledd(2)

Anne Berger Sorli
områdedirektør

Dato: 21.01.2014



Til stede:

Møtested:
Motetid:
Referent:

Vårt saksnr.:  201300182

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Fra Grefsenhjemmet Magne Roland, Julie Mittet
Fra SYE- Morten Gohn og Marianne Aas
SYEs lokaler i Nedre Slottsgate 3
Mandag 03.12.2013 k1.11.00
Marianne Aas

Protokoll
forhandlinger

FORHANDLINGSMØTE MELLOM SYKEHJEMSETATEN OG GREFSENHJEMMET
VEDRØRENDE RØDTVET SYKEHJEM, FJERDE FORHANDLING

I. Avklaringer /presiseringer
SYE:

Tese 1: Lønnsberegningen til Grefsenhjemmet er feil

Tese 2: Grefsenhjemmet har ikke skjønt FDV

Tese 3: Grefsenhjemmet har ikke skjønt hva vedlikeholdsplikten innebærer

Sentrale tall for Grefsenhjemmet:
• Hvor store inntekter har vi basert på 72 døgnplasser + dagsenter?

60 745 800 refusjon D 60 298 369.
• Lønnsutgifter: Etter telefonsamtale mellom Morten og Magne ble det klart at i

Grefsenhjemmets første regnestykke lå lønn for hjp1 for lavt. Samlede lønnsutgifter
51 537 903 ekslpensjon. 54 244 903 inkl pensjon.

• Grefsenhjemmet har misforstått punkt 10.1.1 i kontrakten: feil fordi de har regnet D som
en inntekt og ikke som en utgift. Totale driftskostnader 10 415 732

• Differanse inntekter — utgifter ligger p.t. på om lag 4,3 mill.

Hva ligger i kostnader utover personalkostnader?
Grefsenhjemmet:

• Strøm 1,5 mill. SYE har regnet med 600', men det er oppgitt forbruk på 1,137' kWh i
rammebetingelsene — SYE må sjekke hva som er riktig.

• Vask av tøy. rengjøringsmidler
• Vedlikehold innvendig
• Papir og plast
• Tekstiler, arbeidstøy



• Serviceavtaler
• Mat — beregnet kostøre kr 100 per beboer per døgn. SYE: kan regne med kr 72, resten

dekkes av SYE øremerkede midler til kostøre er videreført i 2014.
• Medisiner
• Medisinske forbruksartikler
• Transport
• Legevakt, blodprøver. SYE: økt krav om spl uten bakvaktansvar på alle vakter på korttid

vil medføre mindre bruk av legevakt kveld, natt og helg.
• Bleier
• Terapimateriell
• Underholdning
• Revisjonshonorar
• IKT. Partene gikk gjennom endringen ift rammebetingelser og kontrakt fra BYGG. Det

utstyr som er på sykehjemmet i dag vil stilles til leverandørs disposisjon. Datautstyr utgår
således i Grefsenhjemmets kostnadsbilde

• Innkjøp av adm. tjenester eksternt
• Diverse (for eks. porto)

Totale kostnader etter gjennomgang:
10,4 mill datautstyr = ca 10 mill. Det er videre usikkerhetsmomenter knyttet til omfang av
kostnader til ferievikarer, sykevikarer, nattillegg, søndagstillegg (brukt erfaringstall fra
Grefsenhjemmet). SYE: leN;erander overtar kommunens tariff så lenge den varer, deretter
inntrer leverandørs egne tariff, så det blir feil å legge til grunn kommunens tariff i 8 år. Det
må tas utgangspunkt i den bemarming dere har lagt opp til, ikke den eksisterende
organiseringen.

SYE: ift vedlikeholdsplikten: Det er iht kontrakt ikke et krav om at leverandør skal erstatte
utstyr med helt nytt utstyr, det er kun et krav om minst samme standard. Videre settes det av
investeringsmidler årlig. Hvordan disse fordeles vet vi ikke fra gang til gang, men det er ikke
i kommunens interesse at gammelt dårlig utstyr settes inne i sykehjemmene.
Leverandør ved Rødtvet  få r  vaktmestertjenester fra OBY i tillegg —dekkes av refusjon av D.

SYE konstaterer at det er en differanse på mellom 4,3 og 3 mill. SYE skal sjekke forbruk
kWh.

Grefsenhjemmet er bekymret for hva som vil skje dersom korttidsplassene blir borte ifb
opprettelse av rene korttidssykehjem - da blir antall rom ved Rødtvet redusert til 66. De er
invitert til et møte om dette i SYE 11/12-13.

IV. Prosessen videre

Leverandoren vil vurdere å tilpasse sitt tilbud iforhold til de tjenestene som er etterspurt i
konkurransen, og presenterer et revidert tilbud på tjenester innenfor konkurransen.

Svarfrist på spørsmål  /  oppgaver er senest.

Referat underskrevet og datert:



(--For Sykehjemsetaten
Morten Gohn

For Grefsenhjemmet sykehjemsdrift
Magne Roland



Til  stede: Fra Grefsenhjemmet — Magne Roland, Julie Mittet
Fra SYE- Morten Gohn, Marianne Aas og Mona Kjekshus

Metested: SYEs  lokaler i Nedre Slottsgate3
Metetid: Mandag 18.11.2013 kl.10.00
Referent: Mona Kjekshus

Vårt saksnr.:  201300182

Osio kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Protokoll
forhandlinger

FORHANDLINGSMØTE MELLOM SYKEHJEMSETATEN OG GREFSENHJEMMET
VEDRØRENDE RØDTVET SYKEHJEM, TREDJE FORHANDLING

I. Avklaringer /presiseringer
Etter første forhandling ble det justert forutsetninger i kontrakten mht plasstyper og plassantall.
Grunnen var bydelen endring mht bestilling av plasser. Det ble også foretatt en oppjustering av
pris per plass.

Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift (GS) sendte etter dette et brev til Sykehjemsetaten (SYE) hvor
de beskriver at de ikke kan drive Rødtvet innen de økonomiske rammene som er tilbudt med de
krav til kvalitet  som  SYE krever.

GS er i posisjon til å kunne vinne kontrakten, men avhenger av hva de øvrige tilbyderne gjør,
stiftelsen sin økonomiske situasjon(basert på innhold i brevet) og god nok kvalitet.

Dersom GS tar forbehold om at dette kan drives økonomisk forsvarlig plikter SYE å avvise GS.

Kan GS drive Rødtvet til prisen som er tilbudt de 8 årene som kontrakten gjelder?

Bemanning:
Merkantil stillinger, kan klare seg"Medligrsverk på renhold, er per i dag 3,3 årsverk. Kan ta
hensyn til påregnelig turn-over.
SYE anbefaler to/tre avdelingssykepleiere hvor stillingene omfatter fordeling tid i pleie og til
administras'on.

Opprettholde høy-fagdekning.

Kan bytte 0,5 årsverk fysioterapeut med 0,5 årsverk ergo. 1,9 årsverk fysioterapeut som GS
tilbyr er over minstekravet som SYE krever.

SYE  må  vite klart om GS kan drive sykehjemmet til den tilbudte prisen eller ei.



GS ønsker å ta en runde til internt, og kommer tilbake med sine innspill.

IV. Prosessen videre

Leveranderen vil vurdere å tilpasse sitt tilbud iforhold til de tjenestene som er etterspurt i
konkurransen, og presenterer et revidert tilbud på tjenester innenfor konkurransen.

Svarfrist på spersmål / oppgaver er senest 25.11.2013 klokken 16.00.

Referat underskrevet og datert:

For Sykehjemsetaten For Grefsenhjemmet sykehjemsdrift
Morten Gohn Magne Roland
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Til stede: Fra Grefsenhjenunet Magne Roland, Julie Mittet
Fra SYE- Morten Gohn, Marianne Aas og Mona Kjekshus

Møtested: SYEs lokaler i Nedre Slottsgate 3
Møtetid: Mandag 18.11.2013 k1.10.00
Referent: Mona Kjekshus

Vårt saksnr.: 201300182

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Protokoll
forhandlinger

FORHANDLINGSMØTE MiLLOM SYKEHJEMSETATEN OG GREFSENHJEMMET
VEDRØRENDE RØDTVET SYKEHJEM, TREDJE FORHANDLING

I. Avklaringer /presiseringer
Etter første forhandling justerte Sykehjemsetaten forutsetninger i kontrakten mht plasstyper og
plassantall fra 27 korttidsplasser til 21 korttidsplasser. Sykehjemsetaten fremhevet at
reduksjonen i antall korttidsplasser var nødvendig pga redusert bestilling av plasser fra bydelene.
Det ble også foretatt en oppjustering av pris per plass, men denne oppjusteringen utgjorde kun en
liten del av det reduserte driftstilskuddet.

Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift (GS) sendte etter dette et brev til Sykehjemsetaten (SYE) hvor
de beskriver at de ikke kan drive Rødtvet innen de økonomiske rammene som oppsto etter
reduksjonen i antall plasser.

GS er i posisjon til å kunne vinne kontrakten, men dette avhenger av hva de øvrige tilbydeme
gjør.

Grunnen til at GS ikke kan drive Rødtvet Sykehjem etter plassreduksjonen som skjedde midt i
forhandlingsperioden var at økning i kompensasjon ikke tilsvarte tap i inntekt, samtidig med at
utgiftene ikke kunne reduseres tilsvarende.

Bemanning:
Merkantile stillinger;

Alle øvrige stillinger er knyttet til pleien. Den reduksjonen i antall årsverk som er mulig innenfor
pasientpleie og omsorg er ubetydelig i forhold til den reduksjonen som kreves for å kompensere
for det reduserte driftstilskuddet. Det er ikke mulig å drive Rødtvet Sykehjem hvis man skal
redusere bemanningen tilsvarende 4.8 mill i lønninger.

SYE anbefaled~ avdelingssykepleiere hvor stillingene omfatter fordeling tid i pleie og til
administrasjon.



Kan gå opp på pleieassistenter og ned på hjelpeplelere ved å gjøre om
avdelingssykepleierandelen til pleie, og allikevel opprettholde høy fagdekning.

Kan bytte 0,5 årsverk fysioterapeut med 0,5 årsverk ergo. 1,9 årsverk fysioterapeut som GS
tilbyr er over minstekravet som SYE krever.

GS hevder at disse reduksjonene er ubetydelige i forhold til de reduksjoner i lønn som er
påkrevet for å komme i balanse.

SYE må vite klart om GS kan drive sykehjemmet til den tilbudte prisen eller ei.

GS ønsker å ta en runde til internt, og kommer tilbake med sine innspill.

IV. Prosessen videre

Leveranderen vil vurdere å tilpasse sitt tilbud iforhold til de tjenestene som er etterspurt
konkurransen, og presenterer et revidert tilbud på tjenester innenfor konkurransen.

Svarfrist på spersmål  /  oppgaver er senest 25.11.2013 klokken 16.00.

Referat underskrevet og datert:

For Sykehjemsetaten For Grefs jemmet sykehjemsdrift
Morten Golm Magne Roland
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Adm. SYE
1 8 NOV,2013

Til  stede:  Fra Grefsenhjemmet Magne Roland, Julie Mittet
Fra SYE- Morten Gohn og Marianne Aas

Møtested:  SYEs lokaler i Nedre Slottsgate 3
Møtetid: Mandag 28.10.2013 k1.10.00
Referent: Marianne Aas

Vårt saksnr.:  201300182

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

FORHANDLINGSMØTE MELLOM SYKEHJEMSETATEN OG GREFSENHJEMMET
VEDRØRENDE RØDTVET SYKEHJEM, ANDRE FORHANDLING

Innledning som ved første forhandling.

Bekrefter nødvendige fullmakter.

I Overordnet om SYEs vurdering av tilbudet

II. Avklaringer /presiseringer

Protokoll
forhandlinger

1. Minner på at konkurransen forutsetter en virksomhetsoverdragelse. Inn i dette legger
SYE til grunn at samtlige ansatte er med over til ny arbeidsgiver.

2. Bemanning DS — i teksten står det 2 hp1/ ass på dagtid. Er dette en av hver?
Svar i møtet: Minst en av disse skal ha fagutdanning.
Vi ønsker oss mer pleie. SYE har ingen kommentarer til fordeling dag, kveld, natt osv,
kun volum. SYE ønsker cirka 1 årsverk til i pleien.
Svar i møtet: Reduksjonen i plasser tilsvarer at de burde tatt ned 7 årsverk, bare tatt ned
2,3. De må se på mulighetene ift bemanning, og kommer tilbake til dette skriftlig.

3. Hvordan skal legen jobbe 47 timer med ett årsverk? Dette er et av minstekravene dere har
sagt dere skal oppfylle, og minstekravet tilsvarer mer enn 1 årsverk. Det er vedtatt en økt
legedekning i bystyret for de kommunale, vil innføre dette også i denne konkurransen. Så
minstekravet består også etter endring i plassene.
Svar: kommer tilbake til dette skriftlig.

4. I denne beregningen må dere tenke på at dere reguleres med 85/15. Det ligger en
økonomisk oppside for Grefsen her. I forhold til slik prisregulering som er her, i et 8 års
perspektiv, bør dere ha noe mer å gå på ift bemanning.



5. Enn videre reguleres kontraktssummene opp allerede før kontraktsstart.

IV. Prosessen videre

Leverandøren vil vurdere å tilpasse sitt tilbud i forhold til de tjenestene som er etterspurt i
konkurransen, og presenterer et revidert tilbud på tjenester innenfor konkurransen.

Svarfrist på spørsmål / oppgaver er senest tirsdag 05.11.2013 kl. 10.00.

Referat underskrevet og datert:

For Sykehjemsetaten
Morten Gohn

For Grefsenhjemmet sykehjemsdri
Magne Roland



Vårt saksnr.:  201300182

Innledning

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bekrefter nødvendige fullmakter.

ATT OFFENTLIGHET

mm& .  13 (Q.Ctå

Til  stede:  Fra Grefsenhjemmet Magne Roland og Julie Mittet
Fra SYE- Morten Gohn og Mona Kjekshus

Møtested:  SYEs lokaler i Nedre Slottsgate 3
Møtetid:  Fredag 27.09.2013 k1.13.00
Referent:  Mona Kjekshus

mo&t± P,01360tg,2
Protokoll
forhandlinger

FORHANDLINGSMØTE MELLOM SYKEHJEMSETATEN OG GREFSENHJEMMET
VEDRØRENDE RØDTVET SYKEHJEM, FØRSTE FORHANDLING

> Forhandlingene vil bli gjennomført etter reglene om offentlige anskaffelser.
> Forhandlingene vil bli gjennomført på lik måte for alle som er innkalt til

forhandlinger — heri ligger en intensjon om å få fram det beste tilbudet fra
leverandøren.

> Vi har fått inn en del tilbud hvorav ingen ble avvist. Alle leverandørene er innkalt til
førstegangs forhandling, dvs, at alle oppfyller minstekravene etter
utveIgelseskriteriene i konkurransen. Vi oppfatter alle tilbyderne som seriøse
leverandører og her er det konkurranse mellom mange gode tilbud.

> Det kan forhandles om alle sider av tilbudet — herunder de kvalitetsmessige, tekniske,
faglige og juridiske sider.

> Kontrakt er ikke inngått før den er signert av begge parter
> SYE sikrer konfidensialitet fra forhandlingene etter gjeldende lovverk
> Konkrete spørsmål/ forhandlingspunkter vil fremgå skriftlig fra dette referatet. Det vil

bli satt en frist for tilbakemelding. Om ønskelig kan tilbyder gi et forpliktende svar
under møtet.

> Referatet utarbeides av SYE, og skal signeres av begge parter
> Vi vet ikke hvor mange som er med til neste runde. Det avhenger av tilbudet samlet

sett. Tilbyder oppfordres derfor til å presentere sitt beste tilbud så langt når tilbyder
besvarer de angitte spørsmål som fremkommer av dette referatet.

I. Overordnet om SYEs vurdering av tilbudet
Per nå ligger Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift (GS) et godt stykke bak i konkurransen.

vi



II. Avklaringer /presiseringer

Tas underveis ved det enkelte punkt.

III. De enkelte forhandlingspunktene knyttet til det mottatte tilbudet

Kvalitetsevalueringen

Punkt for punkt. Gjennomgår punktene, der vi ikke har spørsmål eller kommentar, går vi bare
videre.

1.3.1 Organisering og bemanning

Skal Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift (GS) benytte tilfredshetsundersøkelse på dagsenteret på
Rødtvet?
Svar i møtet: Ja

GS bør vurdere å tilby spesialkompetanse for sykepleiere/hjelpepleiere på Rødtvet.

Skal GS ha fagutviklingssykepleier på Rødtvet?

Sykehjemsetaten (SYE) kan ikke se at GS tilbyr ergoterapeut på Rødtvet, skal dere ha
ergoterapeut på Rødtvet?

GS bør vurdere fordeling fysioterapeut på dagsenteret opp mot korttidsavdelingen.

Tilbyr GS aktivitør på Rødtvet? I så fall må dette fremkomme i Vedlegg 15-2.
Svar i møtet: Skal tilby dette.

GS beskriver 1SO sertifiseringen på Grefsenhjemmet, hvordan skal dette implementeres på
Rødtvet?
Svar i møtet: Skal begynne med implementeringen av kvalitetssystemet som benyttes på
Grefsenhjemmet per i dag så tidlig som mulig, allerede før oppstart hvis mulig. Sertifiseringen
vil komme etter hvert.

GS beskriver at avdelingssykepleier bør ha erfaring i ledelse, hva forplikter GS seg til konkret?

GS skriver at det skal være en faglært på alle vakter, bør konkretisere fagkompetansen her.
Svar i møtet: Utdannet helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider.

Beskriver at 5 ufaglærte skal få tilbud om fagutdanning, bør konkretisere tidsperspektiv for dette.
Svar i møtet: Skal utdanne 5 hvert år.

Beskriver at avdelingssykepleier på skjermet enhet skal ha spesialkompetanse innen demens,
fremgår ikke i Vedlegg 15-2.
Svar i møtet: Avdelingssykepleier på skjermet enhet skal ha spesialkompetanse innen demens i
løpet av første driftsår.

GS bør utdype hvordan korttidsavdelingen skal organiseres på Rødtvet.
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GS skriver om verdien av å ha prest og ergoterapeut, ligger ikke i Vedlegg 15-2. Bør
konkretiseres forpliktende.

GS bør beskrive minimum hyppighet og omfang av frisør og fotpleier på Rødtvet.

1.3.2 Brukermedvirkning og verdier

GS bør utdype hvordan det skal synliggjøres at Rødtvet er brukerstyrt og at verdiene er førende
for all tjeneste på Rødtvet.

GS beskriver at ansatte skal kjenne at det er et godt arbeidsmiljø, bør konkretisere hvordan.

Skal Systemboken som benyttes på Grefsenhjemmet også benyttes på Rødtvet?
Svar i møtet: Ja

GS beskriver en virksomhetsplan for Grefsenhjemmet, skal tilsvarende plan opprettes og
benyttes på Rødtvet?
Svar i møtet: Det skal opprettes en virksomhetsplan på Rødtvet basert på det samme systemet
som på Grefsenhjemmet.

GS bør konkretisere hvordan verdigrunnlaget skal synliggjøres i møte med frivillige og andre
samarbeidspartnere.

GS bør utdype hvordan de skal jobbe for å videreutvikle Lotte modellen på Rødtvet.

GS beskriver ulike eksempler fra Grefsenhjemmet, skal dette også gjelde på Rødtvet?
Svar i møtet: Ja

GS bør beskrive konkret hvordan identifisering av tvang skal foregå på Rødtvet.
Svar i møtet: Skal gjøres på samme måte som er beskrevet for Grefsenhjemmet.

Punkt 1.3.2.5- GS bør utdype hvordan de skal jobbe med pasientene i praksis for å nå målene,
ikke bare henvise til en rutine.

1.3.3 Ledelse, kompetanse og utvikling

GS beskriver at det skal gjennomføres tverrfaglige møter internt, GS bør konkretisere
hyppigheten på disse møtene.
Svar i møtet: Kommer an på antall pasienter. Hver pasient skal ha en tverrfaglig gjennomgang
minimum en gang hver måned.

GS bør utdype hvordan det skal jobbes for å sikre at informasjon vedrørende ulike tiltak bringes
nedover i organisasjonen. Kan se ut som mye foregår på ledernivået.
Svar i møtet: Må sikres gjennom at ansatte er med på å utarbeide blant annet prosedyrer selv.
Dersom de ikke er deltakende, kan det formidles i postmøter, all møter etc.

GS beskriver at rutiner som allerede er etablert på Rødtvet, og som er gode, skal fortsatt benyttes
etter overtakelsen. Hvem skal vurdere validiteten og kvaliteten på disse rutinene?
Svar i møtet: Skal samarbeide med nye lederer som kommer inn og nåværende ledelse etter
kravene fra Oslo kommune.
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GS bør beskrive mere konkret hvordan samarbeidet med tillitsvalgte, pårørende og frivillige skal
foregå på Rødtvet for å sikre utvikling av kvaliteten på tjenestene.

GS er lite konkrete på leders rolle og ansvar ift. Pasientsikkerhetskampanjen på Rødtvet.

GS beskriver at ..et kvalitetsmål ved terapiavdelingen på Grefsenhjemmet er å iverksette
behandling av sår innen tre dager etter henvendelse...., hva mener GS konkret her?

GS bør utdype bruk av Objektive Kvalitetsindikatorer på korttidsavdelingen på Rødtvet.

Skal Nortons skala benyttes på Rødtvet?

GS beskriver eksempler fra terapiavdelingen på Grefsenhjemmet om trykksår og forebygging,
skal de samme rutinene benyttes på Rødtvet?
Svar i møtet: Ja, det skal gjelde de samme på Rødtvet.

GS beskriver at aktuelle ansatte skal delta i læringsnettverk i regi av «I trygge hender», hvem er
disse aktuelle ansatte? Hvem bestemmer deltakelsen for ansatte på Rødtvet?

Opplæringsplanen på Rødtvet, skal den også omhandle ernæring i terminalfasen? Tidspunkt for
gjennomført opplæring?
Svar i møtet: Det skal den. Vil følge planen i prosjektet «Som ringer i vann» hvor ansatte fra
Grefsenhjemmet allerede er deltakere.

Skal prosedyren «Måltid» benyttes på Rødtvet?
Svar i møtet: Ja

GS kan utdype punktet om ernæring knyttet opp mot de ulike plasstypene på en mer konkret
måte.

Hvor ofte skal pasientene på Rødtvet veies?

GS beskriver at.. avvik vedrørende ernæring meldt av ansatte eller OKI etter stikkprøver
behandles først av nærmeste leder, deretter av ledergruppen i Kvalitetsutvalg.... Hvordan skal
dette gjennomføres på Rødtvet?
Svar i møtet: Ja

Beskriver Faglig forum for ernæring, bør utdype evt. hvem som deltar, mandat og hyppighet på
møter på Rødtvet.

GS beskriver at ansatte skal ha spesialkompetanse på terminalpleie og palliasjon, bør
konkretisere hvilke type spesialkompetanse og omfang ansatte med denne kompetansen som
tilbys på Rødtvet.

GS beskriver at ansatte på Grefsenhjemmet er med i «Som ringer i vann», og at kompetansen de
tilegner seg her skal benyttes på Rødtvet. På hvilken måte skal dette gjøres i praksis?
Svar i møtet: En arbeidsgruppe på Grefsenhjemmet skal være ansvarlig for å videreføre
kompetansen til ansatte på Rødtvet via undervisning og veiledning. Hvis prosjektet videreføres i
regi av OK, skal ansatte på Rødtvet delta i dette.
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GS beskriver at de har aktivitetskoffert på Grefsenhjemmet, skal tilsvarende brukes også på
Rødtvet?
Svar i møtet: Ja

GS bør konkretisere hyppighet stikkprøver/interne og eksterne revisjoner ift. dokumentasjon.
Svar i møtet: ISO revisjon hvert annet år, muligens hvert år på Rødtvet til det er implementert.
Interne månedlige revisjoner skal utføres av kvalitetskoordinator.

GS bør utdype hva som skal gjøres på Rødtvet hvor funn viser avvik ift. ønsket nivå på
dokumentasjon.

GS bør konkretisere arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging slik at ansatte kan oppfylle
dokumentasjonsplikten.

GS bør utdype egen rutine for forvaltning av pasientens økonomiske midler knyttet opp mot
Oslo kommunes instruks.

1.3.4 Aktivitet, trivselstiltak og stimulering

GS bør utdype forskjellen på aktivitetsplan og ukesplan per beboer.
Svar i møtet: Aktivitetsplan ska1 være for pasientene på skjermet enhet, ukes plan er for øvrige
pasienter.

GS beskriver at de har gode erfaringer med å dele pasientene på skjermet enhet i to grupper
under aktiviteter avhengig av funksjonsnivå. Skal de evt. gjøre dette på Rødtvet?
Svar i møtet: GH synes det er vanskelig å svare på i og med at plassene på Rødtvet er fordelt
over to etasjer.

GS bør konkretisere utvikling av sansehagen på Rødtvet.

GS bør bli mere konkrete og forpliktende på hvordan det skal sikres at pasientene kan få tilbud
om individuelle turer utenfor huset.

Hvor ofte skal pasientene på Rødtvet få tilbud om ut i frisk luft?

GS beskriver at de benytter Bartell og Sunaas ADL-indeks, bør utdype hva dette er og om disse
verktøyene skaI benyttes på Rødtvet?

GS beskriver at individuell styrketreninger bra for pasientenes kognitive fungering, skal dette
tilbys på Rødtvet? I så fall hvor ofte og av hvem?

GS bør utdype måltidsituasjonene som arena for mestring.

1.3.5 Samhandling

GS legger ved en prosedyre for timelister, skal tilsvarende benyttes på Rødtvet?
Svar i møtet: Det skal den.

Punkt 1.3.5.2 bør utdypes ift. hva som skal tilbys på Rødtvet.
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Skal GS benytte NOTUS på Rødtvet?
Svar i møtet: Skal benytte NOTUS på Rødtvet.

IV. Prosessen videre

Leverandoren vil vurdere å tilpasse sitt tilbud i forhold til de tjenestene sorn er etterspurt
konkurransen, og presenterer et revidert tilbud på tjenester innenfor konkurransen.

Svarfrist på spørsmål / oppgaver er senest fredag kl. 04.10.2013 kl. 13.00.

Referat underskrevet og datert:

fri72,1
For Sykehjemsetaten
Morten Gohn

For Grefsenhjemmet sykehjemsdrift
Magne Roland
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Områdedirektør Anne Berger Sørli
Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Nedre slottsgate 3
0157 Oslo

Vårt forslag til protokoller står derfor ved lag.

Med hilsen

For styret for Grefsenhjemmet sykehjemsdrift AS

styreleder

SYKEHJEMSETATEN
Saksnr.

iDato 1 2 FEB,

Dak nr.:

Sign.:-

Oslo 10. februar 2014

Deres ref: 201300182-45 Deres saksbehandler: Mona Kjekshus

Vedrørende forhandlingsprotokolier konkurranse for kjøp av drift ttil Rødtvet sykehjem.

Det henvises til brev fra sykehjemsetaten datert 21.01.14.

Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS fikk oversendt forslag til forhandlingsprotokoller fra
forhandlinger datert 18.11.2013 og 03.12.2013 mellom Oslo kommune og Grefsen Sykehjemsdrift AS.

Representanter for Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS fant ikke innholdet i foreslåtte protokoller

korrekt. Av den grunn ble det returnert forslag til protokoller der det var innført de endringer som
ble ansett som nødvendig for å få korrekt inntrykk av hva som foregikk i møtene og hva som var
problemstillingene.

brev datert 21.01.2014 sier Sykehjernsetaten at våre endringsforslag burde vært anført I eget
dokument som tillegg til opprinnelig protokoli. Det kan vanskelig sees som riktig fremgangsmåte når
målet er at partene skal samle seg om en felles protokoll før disse signeres.



Fwd: Side 1 av 1

Fwd:
Anne Berger Sørli
Sendt: 10, februar 2014 19:19

Til: Postmottak Sykehjemsetaten

Vedlegg: Svar protokoller.pdf (186 kB) ; ATT00001.htm (232 B)

Til registrering

Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

IKKE SENSITIVT INNHOLD

Med vennlig hilsen
Julie Mittet
daglig leder
Grefsenhjemmet
22 79 78 10 / dir. 78 30

Fra: "Julie Mittet" <'ulie.mittet refsenh'emmet.no>
Til: "Anne Berger Sørli" <anne.ber er.sorli s e.oslo.kommune.no>
Kopi: "Mona Kjekshus" <mona.k'ekshus s e.oslo.kommune.no>

Vedlagt oversendes svar på Sykehjemsetatens brev til Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift
AS, datert 21.01.14.

https://webmail.oslo.kommune.no/owa/?ae—Item&t—IPM.Note&id—RgAAAAD6iffep... 11.02.2014



Mona Wekshus

Fra: Morten Anders Gohn
Sendt: 16. desember 2013 13:50
Til: Mona Kjekshus
Emne: FW: Endringer i konkurransegrunnlaget Rødtvet

Med vennlig hilsen

Morten Gohn
områdedirektør
Sykehjemsetaten
Oslo kommune

Telefon dir.: 23 43 30 75
Sentralbord: 02 180

www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

From: Morten Anders Gohn
Sent: Wednesday, October 30, 2013 2:32 PM
To: almaroonline.no; Julie Mittet 'ulie.mittet refsenh'emmet.no)
Subject: Endringer i konkurransegrunnlaget Rødtvet

Hei.
Vi viser til tidligere små endringer i konkurransegrunnlaget for drift av Rødtvet sykehjem. Her kommer ytterligere tre
små endringer som dere må ta hensyn til før levering av nytt tilbud. Endringene vil skje i kontrakten:

1. Vedrørende e-faktura

«Leverandøren plikter å tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra dato for
kontraktsinngåelse. Leverandøren må inngå egen avtale med en leverandør av et aksesspunkt.
Dersom Leverandøren ikke oppfyller kravet til elektronisk faktura, påløper et gebyr pålydende kroner 50 per faktura
Oppdragsgiver mottar på papir,»

2. Vedrørende legestudenter

«Leverandør plikter å motta og veilede legestudenter fra universitet i Norge i kontraktsperioden. Veiledningen skal
skje fra institusjonens lege(r), etter de normer og retningslinjer som ligger i studentenes utdanning.»

3. Vedrørende pris for oppdraget, nytt punkt 9.2 i avtalen
«

Antall plasser: Pris pr. plass pr. år

26 ordinære langtidsplasser 744 434

25 i skjermet enhet 878 432

21 plasser i korttidsavdeling 818 877
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Morten Gohn
områdedirektør
Sykehjemsetaten
Oslo kommune

20 plasser på dagsenter 111 665

Prisen inkluderer kostnader knyttet til alle plikter Leverandøren påtar seg i henhold til kontrakten.

Prisen er oppgitt i 2013-kroner. For 2014 vil prisen bli regulert opp med de lønns- og prisforventninger som
legges til grunn i Oslo kommunes budsjett som vedtas av bystyret i desember 2013 gjeldende for 2014. 85 %
av prisen skal reguleres med endringene i lønnsforventningene og 15 % av prisen skal reguleres med
endringene i prisforventningene.

Prisen reguleres så i kontraktsperioden iht. pkt 9.5.

‹Leveranderen skal bære de brukerrelaterte kostnadene til bygget, jf vedlegg 19.

:Dersom en pasient er borte mer enn tre døgn på grunn av sykehusopphold eller andre årsaker reduseres
prisen med kr. 129,- pr. døgn. Reduksjonen skal gjelde fra og med
4. døgnet.»

Vi ber om en bekreftelse på at denne e-posten er mottatt.

Med vennlig hilsen

Telefon dir.: 23 43 30 75
Sentralbord: 02 180

www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må
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Mona leekshus

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hei Mona, du må reg denne inn.

Med vennlig hilsen

Morten Gohn
områdedirektør
Sykehjemsetaten
Oslo kommune

Telefon dir.: 23 43 30 75
Sentralbord: 02 180

www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

From: Magne Roland [mailto:almaro online.no]
Sent:  Thursday, December 05, 2013 11:59 AM
To: Morten Anders Gohn,
Cc:"Julie Mittet'
Subject:  SV: Rødtvet

Morten Anders Gohn
12. desember 2013 11:19
Mona Kjekshus
FW: Rødtvet

Hei Morten.
Jeg har forsøkt å ringe deg. Det er enklere å snakke sammen over telefonen. Men så til din mail:
Det er riktig at det ligger en gevinst i det faktum at stipulert lønnsøkning for 2014 påvirker den vektede prisen fra 1.
januar 1014. Dette gir ca, kr. 630 000 for fire måneder ved Rødtvet sykehjem. For hver måned vi kommer ut i år
2014 før driften overtas vil ca. kr. 157 000 av gevinsten forsvinne. Det betyr at spriket mellom de utgiftene vi
Skisserte i vårt siste møte og inntekter kan reduseres med kr. 630 000 minus kr. 157 000 for hver måned som går før
Overtakelse.

I vårt møte dokumenterte vi etter beste evne hvilke lønnsutgifter som fremkommer ved Rødtvet sykehjem ( i 2013
tall).
Her må igjen bemerkes at vi må ta utgangspunkt i de oppløysninger som vi har tilgang til. Da jeg fikk en del tall fra
deg vecirørende gjennomsnittsinntekter sist torsdag bekreftet disse opplysningene de lønnsutgifter som vi tidligere
hadde kommet frem til, bortsett fra at hjeipepleierne sannsynligvis ligger enda høyere. Sykepleierne muligens litt
lavere. Jeg vil gjenta at vi selvfølgelig vil se på disse tallene hvis det kan dokumenteres at de opplysningene vi
forholder oss til er gale. Men det er vanskelig å se at det kan være tilfelle.

Iheldigvis har vi misforstått og betraktet D tilskudd på ca. kr. 450 000 som en inntekt. Da dette i stedet skal
betaktes som utgift økte vårt underskudd med kr. 450 000 x 2 er kr. 900 000. Med utgangspunkt i en tidligere påvist
sprik mellom inntekter og utgifter på kr. 3.2 mill, havner vi nær kr. 4 mill,

Netto effekt av resonnementet i første avsnitt kan trekkes fra tallet ovenfor, men størrelsen på dette avhenger av
dato for overtakelse.

Videre kan tailet justeres om vi har talifestet strømforbruk for høyt. Men jeg kan ikke forstå at Rødtvet sykehjem
kan bruke energi for kun kr. 500 000 når Grefsenhjemmet bruker strøm for mer enn kr. 2 mill. Videre har vi fått
opplyst antall kwh brukt i 2012.



Det kan anføres at lønningene ved Rødtvet sykehjem ligger så høyt at de må gå ned i årene som kommer. Dette er
nok riktig, men vi kan ikke forsvare å legge inn en slik stipulert fremtidig gevinst. En mulighet er at det legges inn i en
avtale fra kommunens side at pris per vektet plass kan reforhandles etter 3 år hvis lønnsutviklingen har vist at
lønnsutgiftene går ned til et "normalnivå".

Det er også tenkelig at Rødtvet sykehjem vil miste muligheten for å ha to pasienter i enkeltrom (kortidsplasser som
sykehjemmet kan miste). Da vil antall pasienter bli redusert ytterlig med 6 og det gir et inntektstap som er mye
større enn reduksjon av utgifter. En slik tenkt reduksjon vil gi en svært utfordrende drift hvis dette sykehjemmet ikke
blir et spesialsykehjem, enten for korttidspasienter eller andre spesialgrupper av pasienter.

Mvh
Magne

1Fra:Morten Anders Gohn [mailtonorten.anders. ohn s e.oslo.kommune.no]
Sendt: 4. desember 2013 19:54
Tii: almaroCaonline.no  
Kopi: Marianne Aas
Emne: Rødtvet

Hei igjen. Rødtvet.

Vil opplyse om følgende:
Prisen er gitt i 2013-kroner. Prisen blir regulert opp per 1. januar 2014. Fra den dag vil kontraktssum for ordinær
plass være 768 535.

Dette e uavhengig av når lønnsoppgjøret er. Dvs at den lønna de har nå vil de ha inn i 2014. Lønnsoppgjøret i Oslo
kommune er gjeldende fra 1. mai. Det vil si at dersom dere legger til grunn lønnsoppgjør per 1. mai dere og, vil dere
ha pris 768 535 i 4 måneder sett opp mot de lønnsutgifter det er opplyst om per i dag. Så vidt vi skjønner har dere
beregnet økonomien dit hen at lønn i dag er sett opp mot pris i 2013-kroner.

Vi ber på denne bakgrunn, om det er riktig slik vi har forstått det, at dere igjen ser på tallene deres.

Når det er sagt, står det i konkurransegrunnlaget at oppstart er 1. februar 2014, og det ovenfor må ses opp mot det.
Oppstart vil også avhenge av hvor lang tid det tar før en endelig avklaring foreligger. Men «skjevheten» vil være
hvert år.

Ønsker en snarlig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Morten Gohn
områdedirektør
Sykehjemsetaten
Oslo kommune

Telefon dir.: 23 43 30 75
Sentralbord: 02 180

www.oslb.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må
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FORHANDLINGER RØDTVET SYKEHJEM

Oppsummering etter telefonsamtale mellom Grefsenhjemmet v/ Roland og SYE v/ Gohn 28.11.2013.

På bakgrunn av at Grefsenhjemmet etter eget utsagn har beregnet relativt høye lønnsutgifter, fikk

Gohn en liste over lønnsplasseringer på ansatte ved Grefsenhjemmet fra Personalavdelingen. Listen

er et øyeblikksbilde, og det ble tatt forbehold om at det kunne være både flere og færre ansatte ved

institusjonen, samt at de kunne være ansatt i andre stillingsbrøker og ha krav på høyere lønn. Roland
fikk anledning til å stille spørsmål vedr lønnsplassering. Det ble i hovedsak stilt og gitt svar på

følgende spørsmål:

Gjennomsnittslønn for sykepleiere og hjelpepleiere

Lønnen til de to sykepleierne og hjelpepleierne som tjente mest

Lønnen til de to sykepleierne og hjelpepleierne som tjente minst

Gjennomsnittslønnen til avdelingslederne

Gjennomsnittslønnen til fysioterapeutene

Lønnsplassering til lege



Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS
Ogmundsvei 18B
0488 OSLO

Deres ref:

Med hilsen

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Vår ref (saksnr):

201300182-34

AVLYSNING AV  KONKURRANSE FOR KJØP  AV  DRIFT TIL RØDTVET
SYKEHJEM

Sykehjen-isetaten vil med dette informere om at konkurranse for kjøp av drift til Rødtvet
sykehjem er avlyst. jf forskrift om offentlige anskaffelser § 13-1 (1). Det gjenstår kun en
leverandør i konkurransen, og det følger da av omfattende praksis fra Klagenemnda for
offentlige anskaffelser at det foreligger saklig grunn for avlysning.

Sykehjemsetaten viser for øvrig til at Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS, uavhengig
avgjørelsen om avlysning, ville blitt avvist, da Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS har tatt
vesentlige forbehold mot den pris som er satt i konkurransen, jf forskrift om offentlige
anskaffe1ser § 11-1 1 (1).

er Jo aruiessen Morten Gohn
etatsdirektør områdedirektør

Sykehjemsetaten
Admmistrasjonen

Saksbeh:

Marianne Aas, 23 43 30 61

Postadresse Besoksadresse
Postboks 435, Sentrum Nedre Slottsgt 3
0103 Oslo

E-post postmouak a sye oslo kommune no

Dato: 06.12.2013

Arkivkode:

032.5

Telefon 02 180
Telefaks. 23 43 30 09
Bankkto 31501 03295


